
CONSELHO DO MAGISTÉRIO

05 de outubro/2017



Pauta

1. Seminário de Educação do SINDISERV

2. Assuntos gerais

3. Exposição da realidade financeira do     

Município – assessor Cândido Teles



Reconhecimento do Sindiserv aos colegas de luta!



Seminário de Educação
24 de outubro, às 18h30, no UCS Teatro

"Desafios e rumos da educação na América Latina e 
no Brasil"

O Prof. Pablo Gentili, professor da UFRJ e integrante 
do Conselho Latino Americano de Ciências Socias -

CLACSO, nos informou sobre sua impossibilidade de 
comparecer na data prevista, em razões de 

compromissos como secretário-geral do Clacso.

Mantivemos a proposta do Seminário, data e local.

O tema será dividido pelas palestrantes convidadas.



Prof.ª Nilva Lúcia Rech Stédile

Formada em Enfermagem, mestre em Educação, 
doutora em Enfermagem e pós-doutora no 

Programa de Pós-Graduação em Informação e 
Comunicação em Saúde do ICICT/FIOCRUZ. Tem 
experiência na área de Educação, da Saúde e da 
Gestão Universitária, atuou como coordenadora 

do curso de Enfermagem, chefe do Departamento 
de Enfermagem, Diretora do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde e Pró-Reitora de 
Graduação/UCS. 

Atualmente é professora do Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade de Caxias do Sul e 
professora do Mestrado Profissional em 

Engenharias e Ciências Ambientais.



Prof.ª Marta Vanelli

É membro titular do Fórum Nacional de 
Educação (FNE) como representante da 

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE).

É licenciada em Ciências Biológicas e 
pós-graduada em Democracia 

Participativa, República e Movimentos 
Sociais, pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), professora da 
rede pública estadual da educação 

básica de Santa Catarina. 



Inscrições e retirada de ingressos

Inscrições de escolas, grupos ou individuais

sindiserv@sindiserv.com.br

Ingressos – retirar no atendimento do 4º andar

Aos sócios será realizada a distribuição de um 
caderno/agenda ou caneca, a ser retirado no 
local. A distribuição nas escolas, jantar e baile 

acontecerá posteriormente, a todos os 
associados.

mailto:sindiserv@sindiserv.com.br


Assuntos Gerais



Projeto de Lei PLC 29/2017, do AEE, em 
tramitação na Câmara de Vereadores

O projeto foi retirado de votação através do pedido de
vistas, realizado pelo Vereador Elói Frizzo, para ouvir o
Sindiserv.

Deverá voltar para segunda votação na metade da
próxima semana.

Informaremos as escolas para que se mobilizem e
acompanhem a votação, para mantermos as definições
aprovadas no Conselho do Magistério.



Comissão constituída pelo Sindiserv , diretores 
e professores, para levar reivindicações

à SMED

Antônio Leite – Ramiro Pigozzi

Daniel Martins – São Vítor

Jocelei Angonese – Fioravante Webber

Simone Becker Ferreira – Luiz Antunes

Arlete Maria Spido – Villa Lobos

Maria Lúcia Benetti – Machado de Assis

Maria Rosângela Ribeiro – Marianinha de Queiroz



Pautas apontadas para esta comissão
encaminhar junto à SMED

Indefinições do QPE/Escolha de turmas

Mais Alfa

Escolha de turmas da EJA 

Turmas de Aceleração

Abertura de turmas de Educação Infantil

Oferta de AEE no contra turno

Problemas de infra estrutura das escolas

Transporte Escolar para estudantes do Rota Nova

Carga horária semanal no LIE, Biblioteca e Apoio







Exposição sobre a realidade financeira 
do Município

Assessor econômico Cândido Teles

Maiores detalhes estão disponíveis no site do 
Sindiserv - www.sindiserv.com.br

com tabelas, gráficos e informações. 

http://www.sindiserv.com.br/


Divulgação das informações da 
realidade financeira

Deliberou-se pela elaboração de um folheto com 
as principais informações apresentadas pelo

assessor econômico, a fim de esclarecer os 
servidores do quadro financeiro da Prefeitura

e da viabilidade de lutarmos por ganho real.



Participe das atividades do Sindiserv!

Associe-se!


