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Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do 
CME os conselheiros Elisângela Gonçalves, Kátia Leivas, Melissa Velho de Moraes, 
Rosimeri Machado, 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 e Rita de Cássia Madruga de Souza. A reunião começou  com a leitura e 
aprovação  da  Ata  002\2019.  A  seguir,  foi  repassada  ao  pleno  a  seguinte 
correspondência recebida pelo CME: a)ofício circular 008/2019, datado de vinte de 
fevereiro de dois mil e dezenove, encaminhado pela UNCME/RS, convocando para a 
reunião mensal daquela entidade; b) e-mail, datado de onze de março de dois mil e 
dezenove,  encaminhado  pelo  conselheiro  Luís  Fernando  Minasi,  justificando  sua 
ausência na presente reunião e encaminhando carta à presidente do CME para ser 
repassada aos membros do Pleno. Após a presidente leu para todos a correspondência 
encaminhada pelo conselheiro Minasi, a qual contém uma proposta de trabalho para o 
Pleno do CME que seria o oferecimento de curso de formação para as diretoras e 
supervisoras das escolas municipais  acerca da crítica  e reflexão sobre o processo 
educativo. A conselheira Elisângela informou que a SMEd já tem a pretensão de, em 
parceria com o CME,  realizar uma formação às escolas acerca da elaboração de PPPs 
e  regimentos.  A conselheira  Kátia  acrescentou  que  não  vê  a  possibilidade  de  as 
escolas participarem de dois cursos de formação ao longo desse ano letivo. Dando 
continuidade,  a  presidente  realizou  um  breve  relato  da  última  reunião  da 
UNCME/RS,  destacando  os  seguintes  pontos:  a)  serão  realizados  cursos  de 
capacitação para os CMEs; b) só poderão participar dos cursos os municípios que 
estiverem adimplentes quanto à anuidade da UNCME/RS; c) necessidade de CME e 
SMEd organizarem o Currículo Referencial Territorial; estão agendados quatro dias 
“Ds” para análise e contribuições das redes de ensino pública e privada acerca do 
Referencial  Gaúcho;  d)  a  aplicação  das  normas  da  nova  Base  Nacional  Comum 
Curricular deve dar-se a partir de primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte. A 
presidente também informou ao Pleno que na data de vinte de março, pela manhã, 
está agendada uma reunião entre a presidência deste Conselho e os representantes das 
escolas  particulares  do  município,  18ª  CRE  SMEd  e  a  associação  das  escolas 
particulares  de  Educação  Infantil.  Em  seguida,  passou-se  ao  relato  das  visitas 
realizadas  pela  Comissão  Verificadora  CME/SMEd,  destacando-se:  a)  escola  de 
Educação Infantil  Praia do Riso:  o ambiente está  adequado, porém a direção não 
possui  habilitação  para  atuar  na  Educação  Infantil.  A presidente  lembrou  que  a 



legislação nacional não exige habilitação específica para a Educação Infantil. Diante 
disso, o Pleno decidiu por autorizar a escola Praia do Riso, estipulando o prazo de 
dois anos para que a direção da escola complemente sua habilitação com a Educação 
Infantil. b) escola de Educação Infantil Faz-de-Conta: a escola necessita atualizar o 
quadro de recursos humanos e receber nova visita. Por fim, os conselheiros decidiram 
que as escolas de Educação Infantil Vivendo e Aprendendo, Tia Gleci e Bem-Me-
Quer deverão ser notificadas a fim de solicitarem autorização de funcionamento  e as 
Escolas de Educação infantil  Criança em Ação e  Clubinho Baby deverão receber 
Informação para protocolarem documentação a fim de renovarem suas autorizações 
de funcionamento.  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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