PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO
Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Conselho Municipal de Educação
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EM 2005:
O Conselho Municipal de Educação retomou suas atividades do ano em 07/03, realizando vinte e uma
reuniões durante o ano de 2005 entre assembléias ordinárias, de comissões e extraordinárias.
1.Quanto a composição e representação do Conselho:
No primeiro bimestre (março/maio), a partir do reinício das atividades, ocorreu o afastamento da
Conselheira Ângela Rodrigues, titular representante das escolas de educação infantil particulares, assumindo
a Conselheira Suplente Claudete Coitinho Mayer. Em 04 de abril foi escolhido dentre os pares o Conselheiro
Pablo Oliveira para assumir o Conselho Municipal de Educação por este segmento.
No mês de maio houve o ingresso da Conselheira Silvia Heissler como representante titular dos
professores e as Conselheiras Ângela Maria Vieira e Luciana Sanchez como representantes suplentes do
mesmo segmento.
Durante o período do 2º bimestre (maio/julho) efetivaram-se as seguintes substituições entre os
membros do Conselho: a) Conselheira Rose Mari Ribeiro, pela Conselheira Saionara Bastos representando a
indicação da Prefeita Municipal, tendo como suplente a Conselheira Cláudia Ruschel; b) Conselheira
Amenaide Andrade e suplente Ângela Stroff pela Conselheira Édina Ilha e a Conselheira suplente Cléa
Escosteguy , a Conselheira Neuza Barboza e suplente Rubiara Rodrigues pela Conselheira Cristina Proença e
Conselheira suplente Tatiana Meirelles e a substituição da Conselheira suplente Édina Ilha pela Conselheira
Adriana Vanzella, representando as indicações da Secretaria Municipal de Educação; c)Conselheira Rose
Waitikoski pela Conselheira Ivana Ferreira tendo como suplente a conselheira Paula Vitória Pires,
representando os diretores das escolas municipais.
Em 18/06 ocorreu a eleição e posse da presidência para o período de Junho de 2005 a Junho de 2007,
passando a ocupar os cargos de Presidente e Vice-Presidente as Conselheiras Édina Ilha e Roseane S.
Sochacki, respectivamente.
No mês de outubro ocorreu ainda a substituição da Conselheira Saionara Bastos pelo Conselheiro
Renato Veiga de Oliveira representando o mesmo segmento.
Dentre a composição atual dos membros conselheiros, foram indicados o Conselheiro Pablo Oliveira
para compor o Conselho Municipal do FUNDEF e os Conselheiros: Pablo Oliveira e Édina Ilha para compor
a Comissão de Coordenação Técnica De Elaboração Do Plano Municipal De Educação, representando o
Conselho Municipal de Educação nestes espaços e também internamente as comissões de atuações foram
reorganizadas.
Durante o mês de agosto foi pleiteada junto aos diretores das escolas municipais a efetivação da
liberação de duas horas quinzenais dentro da carga horária de trabalho das professoras que atuam como
conselheiras municipais de educação, possibilitando sua atuação e presença no conselho.
2.Das intervenções do Conselho junto ao Sistema Municipal de Ensino:
Foram realizados três encontros com as escolas integrantes do sistema municipal de ensino de Esteio
para: a)esclarecimentos a respeito das funções e composições do Conselho Municipal de educação e do
Sistema Municipal de Ensino; b) necessidade de credenciamento e autorização de funcionamento das
entidades educacionais; c)iniciar discussões sobre os princípios utilizados para as propostas de educação
infantil nas escolas; d) apresentar e esclarecer normatizações referentes ao ingresso obrigatório aos seis anos
no ensino fundamental e ensino fundamental de nove anos de duração. Também foram realizados dez
espaços de interlocução direta com os representantes legais das escolas de educação infantil particulares,

tanto para averiguar irregularidades, quanto para prestar esclarecimentos e solicitações de providências junto
a processos instaurados no Conselho Municipal de Educação pelas mesmas.
3.Quanto a participação do conselho em formações e eventos:
O Conselho Municipal de Educação se fez presente em formações e eventos em nível estadual com a
participação de seus membros nos seguintes espaços:
- X Plenária do Fórum Estadual dos Conselhos Municipais de Educação realizada em
Gravataí nos dias 28 e 29 de abril sendo representado pelas conselheiras: Amenaide C.
Andrade, Rose Waiticoski e Roseane S.Sochacki;
- Encontro de Capaciação de Conselheiros – PróConselho nos dias 16,17 e 18 de maio em
Porto Alegre, representado pelas conselheiras Roseane S. Sochacki e Rose Waitikoski;
- XI Plenária do Fórum Estadual dos Conselhos Municipais De Educação em Não-MeToque, representado pelas Conselheiras Édina Ilha e Cristina Proença;
- Realizaram-se duas reuniões de assessoria técnica no primeiro semestre do ano;
- Participação em duas reuniões do Fórum Regional dos Conselhos Municipais de Educação
através da presença da Presidente, conselheira Édina Ilha.
4.Quanto aos pareceres exarados em 2005:
O Conselho elaborou quatro pareceres durante o ano, sendo referentes a: a) consulta de uma
escola municipal sobre a possibilidade de liberação de aluno das aulas de educação física em função
das vestimentas usadas por adesão religiosa; b) autorização de funcionamento de uma escola privada
de educação infantil; c)normatização sobre ingresso obrigatório aos seis anos no ensino fundamental e
ensino fundamental de nove anos de duração; d) reconhecimento e autorização de funcionamento para
as escolas municipais já credenciadas e autorizadas por outros sistemas de ensino.
5. Quanto a outras atividades:
O conselho, através de sua presidência, buscou esclarecimentos junto ao Conselho Estadual de
Educação e também colaborou com o mesmo realizando um levantamento do nº de crianças atendidas
nas escolas de educação infantil por faixa etária.
Envolveu-se no acompanhamento do andamento do Projeto de Igualdade racial mediando encontro
entre Secretaria municipal de educação e professores idealizadores do projeto.

