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 Aos vinte e oito  dias do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se na 

sede do CME os conselheiros Elisângela Gonçalves, Kátia Leivas, Luís Fernando 

Minasi, Rosana Pfarrius, Rosimeri Machado; a assessora técnica do CME Jaqueline 

Micelle, a secretária Lílian Maria Xavier Machado, presididos pela conselheira Maria 

Aparecida Reyer. Ausentes, por motivo justificado, as conselheiras Melissa Velho de 

Moraes e Rita de Cássia Madruga de Souza. A reunião começou com a leitura e 

aprovação da Ata 013/2019. A seguir, foi repassada ao pleno a seguinte 

correspondência recebida pelo CME: a) e-mail, datado de vinte e dois de maio de 

dois mil e dezenove, encaminhado pela UNCME/RS, divulgando o Curso de 

Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação; b) e-mail, datado de vinte e 

sete de maio de dois mil e dezenove, encaminhado pela SMEd, convocando para o 

encontro dos integrantes do Fórum Municipal de Educação para a próxima reunião. 

Também foi repassada ao Pleno a seguinte correspondência expedida pelo CME:  
a) ofício 027/209, encaminhado a SMEd, enviando licença de secretária na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Dolores Garcia; b) ofício 028/2019, encaminhado 

à direção da Escola de Educação Infantil Criança em Ação, enviando o Parecer 

005//209, o qual autoriza e credencia, com ressalvas, o funcionamento da Escola até a 

data de 31/12/2019; c) ofício 029/2019, encaminhado à direção da Escola de 

Educação Infantil Criança em Ação, enviando o registro de direção da escola; d) 

ofício 030/2019, encaminhado à direção da escola de Educação Infantil Arco-Íris, 

enviando o registro de direção de escola; e) ofício 031/2019, encaminhado à SMEd, 

encaminhando os Pareceres 005 e 006/2019; f) ofício 032/2019, enviado à SMEd, 

solicitando viatura para as reuniões da AZONASUL, em Morro Redondo, e 

UNCME/RS, em Porto Alegre; g) ofício 033/2019, encaminhado à Direção da Escola 

de Educação Infantil Arco Íris, enviando o parecer nº 006/2019, o qual autoriza e 

credencia, com ressalva, a Escola por dois anos. A seguir, a conselheira Rosi 

entregou em mãos, o diploma da professora Raylene Barbosa Moreira. Também 

aproveitou para comunicar ao Pleno que foi informada por uma funcionária da 

Secretaria da Fazenda que o CME estaria prejudicando o Município por não 

autorizar algumas escolas de Educação Infantil e que, por esse motivo, não 

contribuem com impostos. Ainda, a funcionária em questão teria reclamado pelo 

CME não emitir protocolo de processos de autorização de funcionamento. A 

assessora técnica e a secretária do CME alegaram que todos os processos 

encaminhados pela SMEd ao CME são devidamente protocolados neste Conselho. A 

presidente do CME destacou que a funcionária da Secretaria da fazenda que fez tais 



colocações está totalmente equivocada e que exigirá da mesma a devida retratação. 

Inclusive informou que pretende agendar reunião com o Secretária da Fazenda para 

tratar do caso. Dando continuidade, a presidente informou que a reunião marcada 

para a data de hoje com o  representante do Código de Posturas do Município 

não ocorreu e, por esse motivo, deverá ser agendada nova data. O conselheiro 

Minasi questionou quais os dados disponíveis para a avaliação do Plano Municipal de 

Educação ao que a conselheira Elisângela informou que no ano passado a SMEd 

realizou um levantamento de quis itens foram atendidos dentro dos objetivos 

propostos e que, provavelmente, a reunião solicitada seja para a apresentação desses 

dados. A seguir, a conselheira Rosana realizou relato sobre a reunião com o 

Ministério público acerca da Busca Ativa, destacando; a) a maioria das escolas já 

possuem acesso à FICAE on line; b) o Conselho tutelar queixa-se do preenchimento 

incorreto da FICAE; c) os conselheiros tutelares não tem acesso à FICAE; d) SMEd e 

18ª CRE esclareceram sobre o funcionamento do programa Busca Ativa. A 

conselheira Elisângela questionou a determinação de que os orientadores 

educacionais é que devem ir à casa dos alunos evadidos na tentativa de 

preenchimento e assinatura da FICAE, uma vez que , em algumas situações, os 

mesmos correm riscos devido à situação das famílias. O conselheiro Minasi destacou 

que, a seu ver, cabe ao professor o primeiro contato com a família nesse sentido. 

Após, a presidente propôs que a próxima reunião seja para estudo, em separado, das 

Resoluções 026 e 036 do CME para possíveis alterações e adequações à Resolução 

031/2019 da VISA. Por fim, o conselheiro Minasi apresentou proposta de curso a 

ser oferecido aos diretores e coordenadores pedagógicos das escolas sobre 

elaboração de regimentos e PPPs.  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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