
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande

Conselho Municipal de Educação

Ata nº 001\2015

Aos  quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniram-se na sede do CME os
conselheiros Mara Rúbia Garcia Pedroso e Melissa Velho de Moraes; a assessora técnica Jaqueline
Micelle, a secretária Lílian Xavier Machado, presididos pela conselheira Rosana Pfarrius. Ausente
por  motivo  justificado,  o  presidente  do  CME,  conselheiro  Luís  Fernando  Minasi.  A reunião
começou  com o  repasse  do  convite  recebido  pelo  CME para  a  Sessão  Solene  da  Câmara  de
Vereadores em homengem ao Dia Internacional da Mulher. A seguir, o Pleno decidiu por aguardar a
posse do novo Promotor  do Juizado da Infância  e Juventude,  para encaminhar  a solicitação de
reunião com o Pleno do CME, bem como tratar sobre a situação em que se encontra a Escola de
Educação  Infantil Peter Pan. Também agendou-se a data de nove de março para que a Comissão
Verificadora CME\SMEd realize visita às seguintes escolas de Educação Infantil: Terra Matter, Arte
de Educar, Pequeno Príncipe e Carinha de Anjo. Dando continuidade, a conselheira Mara passou à
análise do processo de autorização de funcionamento da Escola de Educação Infantil Sossego da
Mamãe e a conselheira Melissa realizou a análise do processo de autorização de funcionamento da
Escola de Educação Infantil Oficina do Saber. Ambos os processos citados deverão ser devolvidos
às Escolas para adequações, mediante Informação, com prazo de retorno de sete dias. Ainda,  o
Pleno decidiu por encaminhar correspondência à SMEd, aos Conselhos Tutelares e CONDICA, a
fim de que enviem seus representantes para comporem o Pleno do CME. Esgotada a  pauta da
reunião e nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Maria Xavier Machado, lavro a presente Ata que,
após lida e aprovada, será assinda por mim e pela presidente em exercício.
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