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 Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, reuniram-
se na sede do CME os conselheiros Elisângela Gonçalves, Kátia Leivas, Luís 
Fernando Minasi, Melissa Velho de Moraes, Rosana Pfarrius, Rosimeri 
Machado, Sandra Iara Castro dos Santos; a assessora técnica do CME 
Jaqueline Micelle, a secretária Lílian Maria Xavier Machado, presididos pela 
conselheira Maria Aparecida Reyer. Ausente, por motivo justificado, a 
conselheira Rita de Cássia Madruga de Souza. A reunião começou com a 
leitura e aprovação da Ata 017/2019. A seguir, foi repassada ao pleno a 
seguinte correspondência recebida pelo CME: convite, encaminhado pela 
Prefeitura Municipal do Rio Grande, para o IV Festival de Bandas Marciais 
Zeca Langone. Também foi repassada ao Pleno, a seguinte 
correspondência expedida pelo CME, todas datadas de treze de junho de 
dois mil e dezenove: a) ofício 038/19, encaminhado à SMEd, enviando o 
regimento e o Parecer 007/2019, o qual toma ciência do PPP e aprova o 
regimento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel; b) ofício 
039/19, encaminhado à SMEd, informando sobre a realização do curso 
“Encontros Pedagógicos sobre a Base Nacional Comum Curricular: 
Organização e Sistematização do Projeto Político Pedagógico da Escola e 
Regimento Escolar”, a ser ofertado pelo CME às direções ou coordenações 
pedagógicas das escolas do município; c) Ofícios 040/19, 041/19, 042/19, 
043/19 e 044/19, encaminhado às escolas Coração de Maria, Sagrado 
Coração de Jesus, Jardim do Sol, CESAM e à Associação das Escolas 
Particulares de Educação Infantil, respectivamente, informando sobre o já 
mencionado Curso sobre a BNCC; d) ofício 045/19, encaminhado à SMEd, 
solicitando material de expediente para o CME. A seguir, a presidente 
informou que participou de reunião com a equipe da SMEd e foi 
informada de que a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Helena Small foi advertida por aquela Secretaria a marcar novas datas para 
a entrega de boletins aos pais que não puderem comparecer à primeira 
reunião agendada para esse fim. A presidente, ainda, destacou que na 
reunião ocorrida com a Secretária Adjunta da SMEd, senhora Neci Bandeira 
e o Superintendente Pedagógico, senhor Felipe Alonso, a proposta do curso 
a ser oferecido pelo CME foi muito bem recebida e acordou-se que a 
abertura ocorrerá no auditório do SINTERG, no próximo dia vinte e sete e as 
aulas acontecerão na sede do CME. A seguir, agendou-se a data de vinte e 



quatro de junho para que a Comissão Verificadora CME/SMEd realize 
visita às seguintes escolas: Fazendo Arte, Terra Matter e Carinha de 
Anjo. Dando continuidade à reunião, o conselheiro Minasi apresentou a 
todos a proposta do Curso “Organização e Sistematização do Projeto 
Político Pedagógico da Escola e Regimento Escolar”, abordando, entre 
outros aspectos, os seguintes itens: Introdução, objetivo geral, objetivos 
específicos, conteúdo programático, metodologia, avaliação, oferta, duração, 
carga horária, inscrição, certificação, requisitos básicos  a serem atendidos 
com rigorosidade e cronograma. Ainda, alertou para a necessidade da 
presença de, no mínimo, um dos conselheiros durante a realização do curso, 
o qual deverá ocorrer às terças-feiras, pela manhã, e às quintas-feiras à 
tarde. A proposta apresentada pelo conselheiro Minasi foi aprovada pela 
unanimidade do Pleno.  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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