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Pauta:
Conforme lista de presença específica, procedeu-se a reunião. Inicialmente a
senhora Cíntia Agostini comentou que no dia 05/06 haverá a audiência pública da Escola
Técnica Federal, onde estará em pauta a o planejamento deste projeto, bem como

discussões pertinentes acerca do tema. Após fez um breve relato sobre o Processo de
Participação Popular e Cidadã – Orçamento 2012/2013, onde as Comissões Setoriais do
CODEVAT poderão fazer encaminhamentos de projetos e prioridades regionais, estes serão
apresentados no dia 19 de junho, no Fórum Regional de Participação Popular, onde as
outras comissões e delegados municipais eleitos, estarão fazendo a defesa de seus
projetos. A prioridade regional indicada foi:

• Qualificação de Recursos na Educação Básica de Profissionais
Na sequência houve uma breve discussão sobre a situação atual da Escola Técnica
Federal, onde foi salientada a necessidade de mobilização para a Audiência Pública do dia
05/06 às 19 horas, o senhor Reni - ACIL, disse que até o momento não há área de terra
definida para receber este projeto que é de suma importância para o desenvolvimento da
mão de obra qualificada na região, sugeriu que o Curso de Mecânica Automotiva fosse
excluído, tendo em vista de que o senário de hoje mudou para melhor neste segmento, com
a criação do curso automotivo na Univates e mais o Projeto de expansão do Senai neste
setor. Ainda neste contexto, foi discutida pelos membros a questão da reprovação no ensino
médio e sugerido que aconteçam seminários, encontros para tratar deste tema e criar
soluções como conteúdos mais atrativos melhorando o currículo dos professores, entre
outros; discutindo a partir das microrregiões chamando para participar, os estudantes, os
pais, as escolas, os professores, as universidades e empregadores, para que todos estejam
mobilizados a participar ativamente desta mudança.

