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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniram-se 
na sede do CME os conselheiros Elisângela Gonçalves, Kátia Leivas,  Rita de Cássia 
Madruga de Souza, Rosana Pfarrius ; a assessora técnica do CME Jaqueline Micelle, 
a  secretária  Lílian  Maria  Xavier  Machado,  presididos  pela  conselheira  Maria 
Aparecida Reyer. Ausentes, por motivo justificado,  os conselheiros  Luís Fernando 
Minasi , Melissa Velho de Moraes e Rosimeri Machado. A reunião começou  com a 
leitura e aprovação da Ata 001\2019. A seguir, a presidente deu as boas-vindas aos 
membros do Pleno e alertou para o ano difícil que teremos em relação à educação no 
país. Informou que a UNCME/RS e UNDIME, em reunião realizada na data de sete 
de fevereiro, comunicou que será ofertado um curso de formação para os municípios 
acerca da Base Nacional Comum Curricular e que cada AZONAL deverá encaminhar 
dois professores de cada uma das disciplinas para participarem do referido curso. A 
presidente justificou o não envio por parte dela desses representantes por entender 
que a tarefa compete às Secretarias de Educação dos vários municípios que compõem 
a  AZONASUL.  Após,  a  conselheira  Elisangela  repassou a  todos  a  solicitação do 
Superintendente  Pedagógico  da  SMEd,  Felipe  Alonso,  em participar  de  uma  das 
reuniões do CME, cuja pauta seria o Referencial Teórico . O Pleno decidiu por acatar 
a solicitação, agendando a reunião para a data de doze de março. A conselheira Kátia 
comunicou que a equipe da SMEd deseja apresentar ao Pleno do CME uma proposta 
de alteração das Resoluções 026 e 036 do CME. A presidente alertou que a SMEd 
poderá apresentar sugestões, mas que cabe aos conselheiros elaborarem resoluções 
para esse fim. A reunião com a equipe da SMEd foi marcada para a data de vinte e 
seis de março. Dando continuidade, a presidente relatou reunião da qual participou 
sobre desenvolvimento Social e Humano no município, promovida pela Fundação 
Getúlio Vargas, a qual ocorreu no mês de fevereiro, no Salão Nobre da Prefeitura 
Municipal: destacou que a reunião contava com a presença de alguns intelectuais do 
município  e  tinha  como  objetivo  destacar  os  aspectos  positivos  e  negativos  do 
desenvolvimento  social  e  humano.  Ainda,  relatou  sua  presença  na  reunião  do 
Conselho do FUNDEB, solicitada pela Secretaria de Educação, onde foi comentado 
que o antigo presidente daquele conselho teria deixado vago o cargo e nomeado, de 
forma irregular, um representante. Dessa forma, a presidente informou que deverá ser 
realizada  nova reunião  para a  eleição do presidente  do Conselho do FUNDEB e 
destacou que o mesmo apresentava um déficit de cerca de oito milhões no mês de 
dezembro de dois mil e dezoito. A conselheira Elisângela propôs que se encaminhe 
documento  ao  Ministério  Público  questionando a  solicitação por  aquele  órgão de 



vagas na rede municipal  sob a alegação de que o município oferece monitor  aos 
alunos  com algum tipo de deficiência.  Ainda,  destacou que  não há,  por  parte  do 
Estado,  o  cumprimento  do  Regime  de  Colaboração  entre  Estados  e  Municípios, 
conforme previsto em Lei. A presidente destacou que o CME deveria ter acesso aos 
dados  de  quantas  crianças  tiveram  vagas  solicitadas  por  vias  judiciais  na  rede 
municipal. Após, foram distribuídos os processos em análise no CME, da seguinte 
forma:  a)  conselheira  Rita:  PPP da  Escola  Municipal  de  Educação  Infantil  Nilza 
Gonçalves; b) conselheiras Rosana e Maria Aparecida: PPP e Regimento da escola 
Municipal de Ensino Fundamental São Miguel; c) conselheira Kátia: PPP e regimento 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Osório . Por fim, foi agendada 
visita da Comissão Verificadora CME/SMEd às Escola de Educação Infantil Praia do 
Riso e Faz de Conta para a data de sete de março. 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 assinada por mim e pela presidente .
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