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Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove,            
reuniram-se na sede do CME os conselheiros Kátia Leivas, Luís Fernando           
Minasi, Rosimeri Machado, Rita de Cássia Madruga de Souza, Rosana          
Pfarrius, Sandra Iara Castro; 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        
Elisângela Gonçalves e Melissa Velho de Moraes. A reunião começou com           
a leitura e aprovação da Ata 025/2019. A seguir, foi repassada ao Pleno             
a seguinte correspondência recebida pelo CME: solicitaçao, encaminhada        
pela direçao da Escola de Educaçao Infantil Tia Cris, solicitando o prazo de             
trinta dias para atualização dos documentos no CME. Também foi repassada           
ao Pleno a seguinte correspondência expedida pelo CME: a) oficio 067/19,           
datado de vinte de agosto de dois mil e dezenove, encaminhado à SMEd,             
solicitando a disponibilização da equipe de manutenção para reparos no          
CME; b)oficio 068/18, datado de treze de setembro de dois mil e dezenove,             
encaminhado a Escola de Educaçao Infantil Recanto Infantil, enviando o          
registro de direção de escola; c) oficio 060/19, datado de treze de setembro             
de dois mil e dezenove, encaminhado à Escola de Educaçao Infantil Recanto            
Infantil, enviando o Parecer 013/19, o qual autoriza e credencia o           
funcionamento da escola pelo período de um ano; d) ofício 070/19, datado de             
treze de setembro de dois mil e dezenove, encaminhado à SMEd, enviando o             
Parecer 013/19; e) oficio 071/19, datado de dezesseis de setembro de dois            
mil e dezenove, encaminhado à SMEd, solicitando as seguintes informações:          
quadro de recursos humanos das escolas, lotaçao e carga horária de cada            
professor; f) oficio 072/19, datado de dezesseis de setembro de dois mil e             
dezenove, encaminhado à SMEd, solicitando viatura para os membros do          
CME participarem do Encontro Estadual da UNCME/RS; g) ofício 073/19,          
datado de dezesseis de setembro de dois mil e dezenove, encaminhado à            
direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental França Pinto, solcitando          
a dispensa da professora Jaqueline Micelle; h) ofício circular 005/19, datado           
de dezesseis de setembro de dois mil e dezenove, encaminhado aos           
municípios que compõem a Regional AZONASUL de CMEs, convocando         
para a próxima reunião. A seguir, a conselheira Rosana solicitou a palavra a             
fim de informar que ocorrerá hoje na Câmara Municipal de Vereadores uma            



reunião entre SINTERG e a bancada do partido dos Trabalhadores a fim de             
tratar sobre a mudança na composição do CME. A conselheira Rosana           
ressaltou que só foi informada da citada reunião no dia de hoje e que alertou               
para à coorenação do SINTERG que o Conselho Municipal de Educação           
deveria ser convidado a tomar parte na reunião. O conselheiro Minasi alertou            
para o fato de que a atitude do SINTERG está ocorrendo nos mesmos             
moldes do que foi feito quando da última alteração na composição do Pleno,             
no ano de dois mil e dez, quando o CME também não foi chamado para a                
discussão do assunto. Dando continuidade, a presidente repassou a todos os           
últimos informes da reunião da UNCME/RS, destacando: 1. relato das          
atividades em que a Diretoria da UNCME/RS teve participação; 2.          
orientações acerca da implementação/regulamentação da Lei Federal       
13.633/2018 – primeiros socorros nas escolas; 3. convocação para todos os           
conselhos filiados à UNCME Nacional para o XXIX Encontro Nacional dos           
Conselhos Municipais de Educação; 4. Política Nacional de Alfabetização         
continuidade dos Atos Normativos do CNE; 5. documento orientador do          
território municipal – orientações e relatos dos trabalhos; 6. organização do X            
Encontro Estadual da UNCME/RS; 7 Filiação; 8. Anuidade . Após a fala da             
presidente, o conselheiro Minasi apresentou a todos a continuação da          
análise da proposta de regimento apresentada às escolas que participam dos           
Encontros Pedagógicos. A presidente, no decorrer da apresentação do         
conselheiro Minasi sugeriu que se faça alterações na atribuição do          
vice-diretor e da secretária escolar, bem como lembrou a necessidade da           
existência de legislação municipal parta que os conselhos escolares passem          
a existir. 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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