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Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do 
CME os conselheiros Elisângela Gonçalves, Kátia Leivas, Melissa Velho de Moraes, 
Luís  Fernando  Minasi,  Rita  de  Cássia  Madruga  de  Souza,   Rosimeri  Machado, 
Rosana Pfarrius ; a assessora técnica do CME Jaqueline Micelle, a secretária Lílian 
Maria  Xavier  Machado,  presididos  pela  conselheira  Maria  Aparecida  Reyer.  A 
reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 007/2019. Também presente na 
reunião a diretora da Escola de Educação Infantil Bem-me-Quer informando que a 
escola mudou de endereço e, por essa razão, está organizando um novo processo de 
autorização de funcionamento. Ocorre que, segundo a senhora Mônica,a SMEd não 
teria aceitado o seu Quadro de Recursos Humanos por haver duas professoras que 
possuem o curso de Magistério , sem habilitação para a Educação Infantil. A senhora 
Mônica  argumentou  que  as  professoras  já  faziam  parte  do  quadro  de  recursos 
humanos da escola e que a mesma já teria sido autorizada anteriormente com essas 
mesmas funcionárias. A conselheira Elisângela lembrou que a legislação aponta que o 
professor possua o Curso de Magistério, conforme o Artigo 10 da resolução 031/2011 
do CME. O conselheiro Minasi informou que, pelas Atas do CME pode-se constatar a 
orientação de que os diplomas do  Curso de Magistério são aceitos sem constar a 
habilitação  para  a  Educação  Infantil  aqueles  expedidos  até  o  ano de  dois  mil.  A 
direção  da  escola  Bem-me-quer  argumentou  que  não  acha  justo  impedir  as 
funcionárias  de  continuarem  trabalhando  na  escola  uma  vez  que  as  mesmas  já 
atuavam  quando  da  expedição  da  primeira  autorização  de  funcionamento.  A 
conselheira  Rita  apontou que,  segundo suas  anotações,  a  data  para  aceitação dos 
diplomas de magistério sem a habilitação para a Educação Infantil seria até o ano de 
dois mil e oito. Dessa forma, o Pleno decidiu por verificar as Atas anteriores. Isso 
feito, verificou-se que na Ata 032/2018, em reunião do dia quatro de dezembro de 
dois  mil  e  dezoito,o Pleno acordou por  aceitar  os  diplomas de Magistério  sem a 
habilitação para a Educação Infantil que teriam sido expedidos até o ano de dois mil e 
oito. Assim sendo, a direção da escola foi orientada a dar entrada na SMEd com o 
processo de autorização de funcionamento mantendo as professoras em questão. Após 
a saída da professora Mônica, a conselheira Kátia informou que a direção da Escola 
Bem-me-quer atua  durante quarenta horas semanais na rede pública municipal. O 
conselheiro Minasi apontou que existem problemas no quadro de recursos humanos 
da escola e que este CME deve questionar a qualidade da educação que vem sendo 
oferecida nas escolas de Educação Infantil do município.  A seguir, foi repassada ao 
Pleno  denúncia  recebida  contra  a  Escola  Adventista.  Dando  continuidade,  a 



presidente realizou relato da reunião ocorrida com os representantes da Comissão de 
Educação da Câmara de Vereadores do Rio Grande, nas pessoas do vereador André 
Lemes e da Vereadora Denise Marques, os quais compareceram a este Conselho com 
a finalidade de apresentar-se formalmente e de colocarem-se à disposição do CME. 
Ainda, a presidente também informou que esteve reunida com a direção das escolas 
Alternativo e Adventista, as quais foram orientadas a apresentarem a este Conselho os 
Pareceres de Autorização para a Educação Infantil, PPPs , Regimentos e demais Atos 
legais  das  escolas.  Dando  prosseguimento,  o  Pleno  passou  ao  estudo  da  base 
Nacional  Comum Curricular.  A conselheira  Kátia  explicou que a  SMEd pretende 
organizar com as escolas da rede municipal a proposta para o referencial Curricular 
Municipal e que a Secretaria de Educação pretende enviar ao CME suas sugestões 
para alteração na Lei que orienta a elaboração dos Regimentos. O conselheiro Minasi 
lembrou  a  intenção  de  realização  de  curso  de  formação  sobre  a  elaboração  de 
regimentos  e  PPPs  o  qual  contemple  os  fundamentos  filosóficos,  concepções  de 
mundo,  realidade  e  sociedade,  metas  e  objetivos  dos  PPPs  e  Regimentos. 
Conselheira Rita sugeriu que os conselheiros realizem o estudo da BNCC e tragam 
suas contribuições na próxima reunião.  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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