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 Aos dezesseis 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, Ângela 

Atalla, Jenefan Leite, Lisiane Kisner Silveira Torres, Patrícia 

Lourenço, Rosimeri Machado, Suzane Barros, Tania Clarindo; 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 

Sabrina Barreto, Sandra Greque e Viviane Maria Rodrigues da 

Fontoura. A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 

31/2021. A seguir, a presidente comunicou a todos que, a partir 

desse momento, está deixando a função de conselheira e o cargo 

de presidente do CME em razão da grande demanda de serviço 

que a Universidade onde atua exige. Agradeceu o apoio recebido 

por todos os presentes e o aprendizado adquirido ao longo de 

seu mandato. Prosseguiu desejando que este CME continue 

realizando um trabalho grandioso em prol da educação no 

município e colocou-se à disposição para contribuir com o que 

for necessário. A partir desse momento, a conselheira Waléria 

deixou a reunião e, não estando presente a vice-presidente do 

CME, assumiu interinamente a presidência da reunião a 

conselheira Rosimeri Machado. A assessora técnica Jaqueline 

informou que será necessário realizar uma nova eleição 

especificamente para o cargo de presidente do CME e que o 



conselheiro eleito deverá cumprir o mandato da conselheira 

Waléria. Os conselheiros decidiram por convocar todos os 

membros do Pleno para que na próxima reunião seja realizada a 

eleição da nova presidência do CME. A conselheira Suzane 

repassou alguns informes sobre a reunião da qual participou no 

Conselho Municipal da Saúde que também tratou sobre a 

decisão da SMEd do retorno presencial obrigatório dos 

estudantes. Informou que foi aprovada por unanimidade a 

elaboração de Resolução por parte do CMS – Conselho Municipal 

da Saúde – posicionando-se contrário à decisão da Secretaria de 

Educação e que o documento deverá ser encaminhado ao 

Ministério Público. A conselheira Suzane ressaltou que o CMS 

também não foi chamado pela SMEd para tratar do assunto. A 

conselheira Jenefan informou que o Ministério Público e a 

Promotoria Especializada da Infância e Juventude emitiram Nota 

sobre o retorno presencial obrigatório no sentido de alertar para 

a impossibilidade de haver a tomada de medidas punitivas por 

parte das direções das escolas em relação aos alunos que não se 

fizerem presentes nas aulas. Alertou que a ficha FICAI continuará 

sendo adotada pelas escolas. A partir desse momento, os 

conselheiros passaram à análise do documento enviado pela 

SMEd o qual solicita análise de critérios para a aprovação e 

retenção escolar dos estudantes do Ensino Fundamental e EJA – 

educação de Jovens e Adultos - no ano letivo de dois mil e vinte e 

um. A conselheira Tania fez um breve relato de todo o processo 

que desencadeou a elaboração do documento. Em relação ao 

item 4.1, a assessora técnica Jaqueline sugeriu a substituição do 

termo “desempenho” por outro mais adequado uma vez que a 

legislação não permite a retenção do aluno, durante o período 

de pandemia, baseado em seu desempenho. A conselheira Tania 

sugeriu substitui pelo termo “interação”, o que foi aceito por 



todos. Lembrou também que essa interação não será avaliada 

levando-se em conta um conjunto de dados de cada um dos 

estudantes. O conselheiro Alexandre manifestou sua 

preocupação com a possibilidade de reprovação de alunos não 

alfabetizados ao final do terceiro ano e acredita que esses alunos 

devem ser promovidos uma vez que cabe ao professor do ano 

subsequente estar preparado para os desafios impostos pela 

Pandemia. A assessora Maria Aparecida propôs que conste no 

documento que os casos omissos serão analisados e decididos 

pela SMEd. A conselheira Suzane sugeriu que o termo 

participativo seja retirado uma vez que o Conselho participativo 

contaria também com a presença de alunos, o que não virá a 

ocorrer. Dessa forma, decidiu-se por substituir a expressão 

“Conselho Participativo” por “Conselho de Classe”. A conselheira 

Suzane também atentou para a necessidade de se considerar as 

especificidades do processo avaliativo adotado por cada escola e 

para cada estudante. Ainda, frisou que embora acredite que 

nenhum estudante deveria ser retido em função das inúmeras 

questões sociais e econômicas que muitos enfrentam, concorda 

com o documento enviado pela SMEd porque dá autonomia para 

cada escola decidir sobre cada caso específico. A conselheira 

Tania ressaltou a necessidade de se investir no reforço escolar 

durante todo o ano de dois mil e vinte e dois, ao que o 

conselheiro Alexandre acrescentou que tal investimento deverá 

incidir especialmente sobre os alunos do quarto e sexto ano do 

Ensino Fundamental. A conselheira Suzane disse que a expressão 

“casos omissos” deve ser retirada do documento original. Os 

conselheiros, então, decidiram por substituir o item que versaria 

sobre os casos omissos por “não havendo consenso entre a 

maioria dos participantes do Conselho Escolar, obrigatoriamente, 

o estudante será promovido”. Acordou-se que a conselheira 



Tania, em parceria com outro conselheiro de Educação, realizará 

as alterações propostas e encaminhará novamente o documento 

ao CME e que, contempladas as sugestões do CME, o documento 

será aprovado na próxima reunião do Pleno.   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 em exercício. 
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