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A reunião extraordinária 04/2021 foi presidida pela senhora Josiane Mallmann que 

inicialmente agradeceu a presença de todos os conselheiros e informou que a pauta para 

esta reunião, bem como a ata da última reunião já haviam sido encaminhadas 

anteriormente para apreciação de todos os conselheiros. A reunião ocorreu por Web 

Conferência em virtude da legislação vigente da pandemia COVID-19. Josiane passou a 

palavra para a secretária Rejane Silene de Castro que apresentou as correspondências 

enviadas e recebidas e falou que não recebeu nenhuma justificativa de ausência. A 

presidente reforçou a importância do trabalho realizado por cada conselheiro, falou do 

papel e das atribuições em representar cada segmento. Segundo a presidente cada 

integrante do colegiado trás muitas contribuições e que estas são fundamentais para o 

trabalho e condução das ações do nosso CME. Josiane pediu para a secretária Rejane 

falar sobre a portaria de nomeação. Rejane colocou que no dia vinte e oito de abril foi 

expedida a Portaria nº345/2021 que nomeia os novos / atuais membros do Conselho 

Municipal de Educação do município de Nova Petrópolis, a secretária pediu para que a 

representante da Secretaria de Educação, Fabiane explicasse o motivo de não termos os 

membros do segmento FUNDEB. A conselheira Fabiane falou aos presentes que 

ocorreram mudanças na lei do FUNDEB e que tão logo tiverem os indicados será 

repassado. Após estas explicações a presidente Josiane fez um agradecimento muito 

especial aos conselheiros que deixam o colegiado a partir de hoje, nas palavras dela 

“todas a dedicação que vocês tiveram fizeram com que a atuação do conselho fosse 

sempre de qualidade e com compromisso, nosso agradecimento pelo trabalho de cada 

um”. Dando continuidade a pauta, o próximo assunto debatido foram os retornos através 

do formulário de votação para o segmento Professores dos Anos Finais. No mesmo 

formulário de votação o CME deixou livre para quem quisesse deixar registrado alguma 

mensagem, sugestão ou contribuição para as ações do colegiado, uma vez que sempre 

estamos disponíveis para ouvirmos os segmentos que compõem o CME. Josiane pediu 

que a secretária Rejane lesse aos presentes as escritas que chegaram. Em seguida, 

seguem elas na sua íntegra: As decisões do conselho sejam compartilhadas com os 

professores; Que se tenha um olhar mais afetuoso com os professores desburrocatizando 

o seu trabalho, e locando (independente da carga horária) o professor a trabalhar 

somente em uma escola para não mais ficar em duas ou mais escolas; Buscar outro 

servidor para o ensino remoto, mais funcional, ágil e prático para professores e alunos; 

Sugiro que o novo conselho municipal da educação atue e defenda melhoria na 

plataforma Ava. Não achei prática e é muito lenta para postagens das atividades; É 



fundamental que o conselho escute os professores com experiência real no ensino 

remoto. Só assim as decisões passarão a ser coerentes e pertinentes; Desejo ao 

Conselho Municipal de Educação um ótimo trabalho, centrado nas inovações que a 

Educação Nacional está vivenciando. Dando continuidade a presidente deixou livre para 

quem quisesse fazer sua contribuição acerca destas escritas. A conselheira Neusa fez 

uso da palavra e colocou da importância de cada conselheiro repassar as ações e o 

trabalho realizado pelo CME, também falou que vê necessário um apoio maior para os 

professores no que diz respeito à Educação Remota.  Uma sugestão trazida foi de ser 

fazer uma maior divulgação do blog do Conselho Municipal de Educação, a secretária 

Rejane irá publicar no grupo das supervisoras escolares para que seja repassado para 

todas as escolas da rede. Rejane também colocou para todos que no DOTNP da 

Educação Infantil havia um objetivo do conhecimento faltando e que se fez o acréscimo 

do mesmo, já está publicado a versão ajustada. A conselheira Inês pediu a palavra para 

trazer, segundo ela, uma angústia pós receber os retornos dos formulários. Ela falou que 

percebeu uma distorção quanto as atribuições do colegiado e da Secretaria de Educação. 

Sugeriu que se faça um resgate do histórico do CME e se repasse para divulgação. Já a 

conselheira Fabiane viu que este foi um canal de manifestação dos professores e pediu 

que se fizesse um momento para repassar oficialmente à Secretária de Educação, Sra. 

Gislaine estes pontos trazidos. Ficou acordado que sim, será agendado um horário onde 

a presidência e a secretária do colegiado irão levar as demandas pessoalmente e também 

entregarão um parecer propositivo. A presidente Josiane falou da importância de todos 

lerem os materiais que são repassados no grupo, se dedicarem a estes estudos para 

qualificar os momentos de reunião. Sobre o Caderno 4 da UNCME (enviado para leitura 

prévia de todos), ela trouxe alguns apontamentos relevantes. Outro assunto abordado na 

sequencia foi a sugestão de se fazer visitas online para as escolas, como uma forma de 

aproximação CME e Escola. A conselheira Neusa colocou que talvez seja melhor 

aguardar mais um tempo, não vê muito sentido de se fazer desta forma, seria mais uma 

atividade remota. O conselheiro Davino também deu sua contribuição dizendo que não 

seria muito produtivo, que como diretor de escola vê a necessidade de “desconectar” um 

pouco com a volta do presencial. A conselheira Cristiane Kieling também deixou sua 

contribuição no sentido de que não se realize desta maneira. Josiane agradeceu 

novamente aos conselheiros por sua atuação e efetiva participação. Antes de finalizarmos 

esta reunião o conselheiro Davino pediu a palavra a fim de perguntar se havia alguma 

projeção quanto a vacinação dos professores da rede. A conselheira Fabiane repassou 

que está prevista uma ação que será divulgada ainda para os professores sim. Josiane 

também ficou de verificar com o COE Educação sobre este ponto trazido. Nada mais 

havendo a tratar, encerro a presente ata que será assinada por mim e pela Presidente do 

CME. Nova Petrópolis, 04 de maio de 2021. 

 


