PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO
Secretaria Municipal de Educação e Esporte

RELATÓRIO ANUAL – 2004
O Conselho Municipal de Educação iniciou suas atividades do ano de dois mil e
quatro em reunião extraordinária no dia dez de fevereiro.
Foram realizadas onze reuniões ordinárias, oito reuniões de comissões e cinco
extraordinárias onde foram votadas e aprovados quatro resoluções e cinco pareceres.
A primeira resolução amplia de vinte para vinte e cinco as vagas nas classes de
educação infantil nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Esta resolução
oportunizou o acesso a mais duzentas na faixa etária de seis anos.
A segunda estabelece normas para credenciamento de escolas infantis e autorização
de funcionamento de novas séries no ensino fundamental das escolas municipais.
A terceira resolução cria o cadastro de mantenedoras de estabelecimentos privados
de educação infantil.
Por última, a quarta regula a elaboração de Regimentos Escolares.
Também forma analisados e aprovados os processos de ampliação de séries das
Escolas Municipais Maria Cordélia Simon Marques, Edwiges Fogaça e Dulce Moraes, e as
alterações de Regimentos Escolares das Escolas Edwiges Fogaça e Maria Cordélia Simon
Marques, resultando em cinco pareceres.
Durante o ano de dois mil e quatro o Conselho Municipal de Educação teve
homologado o seu Regimento Interno, através do Decreto nº 2.798 de 27 de fevereiro.
Nas reuniões de comissões, a Comissão de Educação Infantil referente a
normatização da faixa etária de zero à seis anos. Objetivando conhecer a realidade, as
conselheiras realizaram visitas a escolas públicas, privadas e comunitárias.
São coordenadoras das Comissões:
Carla Mantay – Comissão de Ensino Fundamental.
Roseane Sochacki – Comissão de Educação Infantil.
Rose Mari Ribeiro – Comissão da Modalidade EJA.

Os conselheiros estiveram participando dos encontros do Fórum dos Conselhos
Municipais de Educação e em vários eventos para os quais foram convidados como:
inaugurações de escolas, posto de saúde, audiências públicas do executivo e do legislativo,
eventos sociais.
A Secretária Municipal de Educação e Esporte esteve no Conselho em dois
momentos em dois mil e quatro: propondo a ampliação de vagas nas classes de educação
infantil da escolas municipais e alterações na Lei do Auxilio Universitário quando ocorreu
a oportunidade de discutir estas alterações com a Câmara municipal e Sindicato dos
Servidores Municipais de Esteio.
Afastou-se, por motivos profissionais, o Conselheiro Genismar Borges. Assumiu
como titular a suplente Rosmary Zuchetto Fabbris.
A Conselheira Freitas Bastos é a atual representante do Conselho Municipal de
Educação no Conselho do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental- FUNDEF.
As decisões das reuniões do Conselho Municipal de Educação encontram-se
registradas no livro de atas próprio do mesmo.
A íntegra das Resoluções e dos Pareceres, bem como outras informações sobre o
Conselho em breve estarão disponíveis no site do Conselho Municipal de Educação.
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