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 Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, 

reuniram-se, por videoconferência e em virtude da Pandemia da 

COVID 19, os conselheiros Alexandre Souza, Jenefan Leite, Lisiane 

Kisner Silveira Torres, Patrícia Lourenço, Sabrina Barreto, Sandra 

Greque, Suzane Barros; a secretária Lílian Xavier Machado e as 

assessoras Jaqueline Micelle e  Maria Aparecida Reyer, presididos 

pela conselheira Waléria Busetti. Ausentes, por motivo 

justificado, as conselheiras Tania Clarindo, Rosimeri Machado e 

Viviane Maria Rodrigues da Fontoura. A reunião começou com a 

leitura e aprovação da Ata 30/2021. A seguir, os conselheiros 

decidiram por encaminhar à direção da Escola de Educação 

Infantil AMI uma Notificação com prazo de quinze dias para que a 

mesma realize as adequações necessárias em seu processo de 

autorização de funcionamento, uma vez que a escola não deu 

retorno quanto à Informação que estipulava o prazo de quinze 

dias para a tomada de providências.  A seguir, passou-se a tratar 

sobre a questão da reprovação ou aprovação no Ensino 

Fundamental frente à retomada das aulas presenciais.  Quanto a 

isso, a presidente do CME manifestou sua preocupação relativa 

aos alunos menores e enfatizou que os estudantes da EJA- 

Educação de Jovens e Adultos- representa uma clientela atípica 

em todos os sentidos. Lembrou também que este Conselho já se 

manifestou contra a retenção de alunos na EJA. A assessora 

técnica Jaqueline relatou que, em contato com a UNCME\RS 



recebeu a informação de que a orientação é de que, em razão da 

Pandemia de COVID-19, não haja a reprovação de alunos em 

qualquer etapa ou nível da educação Básica, mas que cabe a cada 

Sistema de Ensino deliberar sobre o assunto.  Ressaltou que o que 

está proibido é a retenção do aluno em razão de seu desempenho, 

porém a questão da não-retenção é uma recomendação e não 

uma imposição.  Ainda, a assessora frisou que, a partir do 

momento que o Governo decretou a presencialidade obrigatória, 

o CME deve posicionar-se quanto aos critérios de avaliação em 

todas as etapas e modalidades de ensino. A conselheira Sandra 

afirmou que acredita que a SMEd deveria encaminhar um 

documento ao CME sobre o assunto. A conselheira Lisiane 

concordou com a conselheira Sandra e ressaltou que o Conselho 

de Educação deva aguardar o envio de documento por parte da 

SMEd, o que foi acordado com todos. Dando continuidade, a 

conselheira Lisiane argumentou que a decisão do Prefeito 

Municipal e da secretaria Municipal de Educação em seguir o 

Decreto Estadual que determina o retorno obrigatório de todos os 

estudantes às salas de aula e sem a consulta a este Conselho deva 

ser pauta da presente reunião frente à gravidade de tal decisão.  

Ressaltou, ainda, que o comunicado da SMEd foi publicizado 

através de rede social no final da tarde de sexta-feira, sem ter 

ouvido quem realmente teria que ser ouvido, que são os 

conselheiros de educação. Ressaltou que faltou diálogo por parte 

da Secretaria de Educação e considera a atitude tomada com 

descaso com o trabalho realizado pelo CME. Ainda, argumentou 

que este Conselho não se manifestar a respeito passará uma 

impressão à comunidade escolar de que estaria sendo conivente 

com a medida tomada pelo Prefeito e pela Secretaria de 

Educação. A presidente relatou que, tão logo soube do 

comunicado da SMEd na última sexta-feira, entrou em contato 



com a própria Secretaria, através do assessor Roberton, a fim de 

que fosse enviado ao e-mail do CME ao documento oficial sobre o 

assunto. Também entrou em contato com outros órgãos e foi 

informada de que tal decisão estaria respaldada pelo Comitê 

Municipal para o enfrentamento da COVID-19 e pela secretaria 

Municipal da Saúde, fugindo, dessa forma, da alçada do Conselho 

Municipal de Educação. O conselheiro Alexandre lembrou que 

quando há a necessidade do Governo se pronunciar sobre 

determinadas questões, é de praxe que sejam ouvidos os órgãos 

especialistas nos relativos assuntos. Em relação à educação, O 

CME é o órgão especializado para tratar do assunto e não foi 

chamado pela Secretaria para o diálogo e a tomada de decisão. A 

assessora Maria Aparecida lembrou que o município do Rio 

Grande possui sistema próprio de ensino e que todas as decisões 

referentes à educação devem ser tomadas em conjunto pela 

SMEd e CME. Acredita que esse não seja o momento de o 

Conselho de Educação acovardar-se diante de uma decisão 

unilateral e que cabe ao CME levar a questão diretamente ao 

Prefeito Municipal. A conselheira Lisiane lembrou que o discurso 

do Secretário de Educação, no início de sua gestão, era o de que  

manteria um diálogo aberto com o CME, fato esse que não se 

comprovou até o momento. A presidente informou que o 

Conselho de Saúde também não foi consultado pela SMEd e 

solicita aos conselheiros que se utilizem de mais leveza para tratar 

sobre essa questão. A assessora Maria Aparecida não concordou 

com a presidente e ressaltou a necessidade de o CME posicionar-

se fortemente e com coragem sobre o assunto. A presidente, 

então, solicitou que somente os conselheiros se manifestem 

verbalmente a fim de evitar conflitos desnecessários. A 

conselheira Lisiane argumentou que, a seu ver, todos os presentes 

têm direito à manifestação oral sem que haja o cerceamento de 



opiniões. A presidente relatou que sua intenção é a de repassar as 

informações que recebe para que todos os conselheiros tenham 

ciência dos acontecimentos e das informações necessárias 

relativas aos assuntos aqui tratados e reitera que em nenhum 

momento colocou-se contrária à manifestação deste Conselho 

sobre a decisão de retorno presencial às aulas por parte da SMEd 

e do Executivo Municipal. A conselheira Patrícia disse ser 

importante que, em sua manifestação, o CME deixe claro que não 

tomou parte na decisão do retorno presencial e que, assim como 

a comunidade em geral, também foi pego de surpresa com o 

comunicado emitido pela SMEd. A conselheira Suzane relatou que 

o SINTERG tem recebido questionamentos de várias direções de 

escolas sobre o retorno presencial e lembrou que o CME tem 

autonomia para agir uma vez que faz parte do sistema de Ensino 

do Rio Grande. Lembrou que o calendário do ano letivo de dois 

mil e vinte e um foi aprovado por este Conselho. Também enfatiza 

que o Decreto Estadual ressalta que os municípios poderiam optar 

por seguir ou não o referido Decreto e que, em nenhum momento 

este CME foi chamado ao diálogo com a SMEd para debater o 

assunto, não tendo recebido sequer documento oficial 

informando a decisão da Secretaria de Educação. Ainda, lembrou 

que a SMEd não procurou ouvir, além do CME, a comunidade 

escolar e as direções de escolas para a tomada de decisão do 

retorno à presencialidade. Em razão disso, a conselheira afirmou 

que o CME não deva se omitir frente à realidade instaurada. A 

presidente ressaltou uma vez mais que, após o conhecimento da 

decisão da SMEd, buscou de todas as formas obter maiores 

informações e informou a dificuldade que tem enfrentado em ser 

atendida naquela Secretaria. A conselheira Sabrina disse achar 

prudente a atitude da presidente em buscar mais informações 

junto a outros órgãos, embora não acredite que qualquer 



manifestação deste Conselho – apesar de considerar de extrema 

importância- irá surtir algum efeito frente à decisão já tomada 

pela Secretaria de Educação. Ressaltou a importância deste 

Conselho manifestar-se oficialmente e que tal manifestação 

deverá circular amplamente em toda a comunidade escolar. A 

presidente pediu que a manifestação do CME deve estar muito 

bem respaldada quanto aos aspectos legais e que deva, 

primeiramente, ser encaminhada ao Prefeito Municipal, com 

cópia para a Secretaria de Educação. O conselheiro Alexandre 

apontou que a decisão do CME de emitir seu posicionamento vem 

a respaldar qualquer futura decisão judicial sobre o assunto. 

Ainda, solicitou que caso haja atitudes unilaterais como essa por 

parte da SMEd, o CME realize reunião extraordinária para tratar 

sobre o assunto a fim de emitir seu posicionamento com a maior 

brevidade possível. A presidente, então, sugeriu que as 

conselheiras Suzane e Lisiane se encarreguem de elaborar o 

documento a ser enviado ao Prefeito Municipal, à SMEd, à 

Secretaria da Saúde, ao CONDICA e à comunidade em geral, uma 

vez que ambas podem contar com a assessoria jurídica do 

SINTERG para embasar o documento. A conselheira Suzane 

informou que ela e a conselheira Lisiane podem auxiliar na 

elaboração do documento, mas não podem encarregar-se de 

redigi-lo na sua integralidade uma vez que o SINTERG encontra-se 

com uma demanda muito grande de trabalho. Dessa forma, a 

presidente solicitou que algum dos conselheiros presentes se 

colocasse à disposição para a elaboração do documento. Como 

não houve a manifestação de nenhum dos presentes, a presidente 

informou que ela e as assessoras do CME irão elaborar o referido 

documento e submeter à apreciação do Pleno pelo grupo de 

whats app.  Nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Xavier 



Machado, lavro a presente Ata que, após lida e aprovada, será 

assinada por mim e pela presidente. 

 

Lílian Xavier Machado 

Secretária do CME 

 

 

Waléria Vargas Busetti 

Presidente do CME 

 


