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Ata da Reunião referente ás matrículas para Educação Infantil em 2016 e sobre a 

extinção das turmas séries finais do Ensino fundamental da Escola Estadual Felipe 

Marx 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 19h10min no Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião para tratar sobre as matrículas de Educação Infantil em 2016, que 

o Governo Estadual está proibindo que façam. Além deste assunto também tratar da questão da extinção das 

turmas do Ensino Fundamental, séries finais da Escola Estadual Felipe Marx. A presente Reunião teve como 

propositora a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), conforme Requerimento Verbal aprovado 

na Sessão Ordinária do dia 10 de novembro de 2015. Estiveram presentes os Senhores Tito Livio Jaeger Filho 

(Prefeito Municipal de Taquara), Antônio Edmar Teixeira de Holanda (Secretário Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes), Vivian Elisabete da Silveira Angeli (Presidente do Conselho Municipal da Educação), 

Helenise Juchem (Coordenadora Regional de Educação 2ª CRE de São Leopoldo), representando a Diretora do 

CPERS Carmem Regina Leal a Senhora Gerusa Elena Möller (Vice Diretora do CPERS), representando o 

Secretário de Estado da Educação Carlos Eduardo Vieira da Cunha o Senhor Itamar Batista Chagas (Diretor do 

Departamento de Articulação com os Municípios) e representando o Deputado Estadual do Rio Grande do Sul 

Luis Augusto Lara o Vereador Telmo Vieira. Presentes os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Eduardo 

Carlos Kohlrausch (PTB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), 

Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), 

Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Ausente os Vereadores Adalberto dos Santos 

Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz 

Calos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC). Os demais presentes constam na lista de 

presença em anexo na Ata, bem como o depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra no 

arquivo digital de áudio no CD-ROM. O Presidente Eduardo Carlos Kohlrausch abriu a reunião 

cumprimentando a todos e em seguido foi feito a oração do Pai Nosso. O Prefeito Tito Livio Jaeger Filho 

saudou a todos. Disse que na tarde de hoje aconteceu um encontro com os representantes do Estado onde foram 

tratados assuntos no que diz respeito matrículas de educação infantil e séries finais da Escola Estadual Felipe 

Marx. O Senhor Itamar Batista Chagas saudou a todos. Nas conversações que tiveram e nos ofícios que foram 

recebidos da Câmara de Vereadores fazendo as reivindicações sobre as questões das escolas, desde o ano de dois 

mil e treze um decreto número cinquenta mil cento e noventa e dois, que dispõe sobre a mútua colaboração na 

manutenção e desenvolvimento da educação infantil e do ensino fundamental no Estado do Rio Grande do Sul,  

teve a pouco a aprovação do Plano Estadual de Educação, nós temos definido na Legislação Federal as 

competências e as atribuições, disse  que independente de que a atribuição da Educação Infantil é competência 

do Município, dentro daquelas dificuldades que alguns Municípios se encontram o que quer dizer é que no 

processo de negociação que temos com o Município, queremos garantir que em nome do Poder Público Estadual 

as crianças serão atendidas, isso é um direito condicional então de uma forma ou de outra os alunos serão 

atendidos. Acertamos que o Senhor Prefeito vai apresentar uma proposta e vai dizer documentalmente pra 

Secretaria do Estado da Educação quais as condições do momento do Município, as dificuldades do Município 

em assumir imediatamente essas turmas de educação infantil, então a coordenadoria vai fazer este estudo 

técnico, vai encaminhar esta documentação e em breve vai ser dado o aval para que continue essas turmas nas 
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escolas. A Senhora Helenise Juchem cumprimentou a todos. Disse que o sexto, sétimo e nono ano vão funcionar 

na Escola Felipe Marx em dois mil e dezesseis. Existe uma portaria que inviabiliza a abertura de turmas pra 

ensino educação infantil nível A que são quatro anos, tem cinco turmas de educação infantil em Taquara. Propôs 

ao Prefeito uma negociação, ainda não tem um consenso, mas independente da decisão e justificativa do 

Prefeito, em cima da excepcionalidade que diz o seguinte: Excepcionalmente caso demostrada a impossibilidade 

de atendimento da demanda pela rede Municipal do ensino em determinada localidade e inviabilizada a oferta e 

regime de colaboração com o Município poderá o Departamento de Planejamento da Secretaria de Estado da 

Educação autorizar a abertura de novas turmas de educação infantil. Comunicou que vai ficar com duas turmas 

de educação infantil para dois mil e dezesseis as outras turmas vão ser negociadas com o Prefeito. Disse ainda 

que vai esperar o documento com a justificativa para ver o que pode ser realizado daqui pra frente. A Vereadora 

Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira pediu aos Diretores que fosse entregue apenas a cópia do abaixo assinado, 

disse que nem tudo esta nas mãos da Professora Helenise para decidir, talvez seja preciso ir adiante, pois tudo 

irá depender do documento que será enviado para a Secretaria de Educação do Estado que será feito pelo 

Prefeito Tito, e talvez precise ir adiante com o documento original em mãos. Em seguida cópia da 

documentação foi entregue para o Senhor Itamar Batista Chagas. Nada mais havendo a tratar, às 20h22min, a 

Vereadora Sirlei da Silveira agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, 

Aline Sjtormowski Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, lavrei a presente Ata que segue 

assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 19 de novembro de 

2015................................................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


