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Aos  vinte  e  dois  dias  do  mês  de  outubro  de  dois  mil  e  dezenove,
reuniram-se na sede do CME os conselheiros Elisângela Gonçalves,Kátia
Leivas,  Rita  de  Cássia  Madruga  de  Souza,  Sandra  Iara  Castro,  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  Luis  Fernando  Minasi,
Melissa Velho de Moraes e Rosimeri Machado.   A seguir, foi repassada ao
Pleno a seguinte correspondência recebida pelo CME: a)ofício 1700/2019,
datado de trinta de setembro de dois mil  e  dezenove,  encaminhado pela
SMEd, solicitando licença para o exercício da função de secretário na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Ramiz Galvão; b) oficio 1802/2019, datado
de catorze de outubro de dois mil  e dezenove, encaminhado pela SMEd,
solicitando autorização para a  função de  direção  na Escola  Municipal  de
Educação Bilíngue Carmem Regina Teixeira  Baldino;  c)  ofício  1815/2019,
datado de dezessete de outubro de dois mil e dezenove, encaminhado pela
SMEd,  solicitando  autorizaçao  para  o  exercício  da  função  de  direção  na
Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Ramiz  Galvão;  d)  solicitação,
datada de dezoito de outubro de dois mil  e dezenove, encaminhada pela
direção da Escola de Educaçao Infantil Tia Cris, solicitando a prorrogação em
mais trinta dias do prazo dado para que a escola apresente ao CME o Alvará
de Prevenção Contra Incêndios. Também foi repassada ao pleno a seguinte
correspondencia expedida pelo CME: a) ofício 75/2019, datado de dezoito de
outubro de dois mil e nove, encaminhado à SMEd, enviando registro para a
função de  secretário  na  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Ramiz
Galvão;  b)  ofício  76/2019,  datado de dezenove de outubro de dois mil  e
dezenove, encaminhado à SMEd, solicitando diárias para que a presidente
do CME possa comparecer ao XXIX Encontro Nacional da UNCME/RS; c)
ofício 78/2019, datado de vinte e um de outubro de dois mil e dezenove,
encaminhado à SMEd, enviando a autorização para as funções de direção
nas Escolas Municipais Ramiz Galvão e Carmem Regina Teixeira Baldino; d)
ofício 80/2019, datado de vinte e dois de outubro de dois mil e dezenove,
encaminhado  à  SMEd,  solicitando  viatura  para  a  reunião  mensal  da
AZONASUL de CMEs; e) Ofício Circular 006/2019, datado de vinte e um de
outubro de dois mil e dezenove, encaminhado aos municípios que compõem
a AZONASUL, convocando para a próxima reunião. Dando continuidade, o



pleno decidiu  questionar a direção da Escola de Educação Infantil Tia Cris
se o Alvará de Prevenção Contra Incêndios não está disponível on line. A
seguir, agendou-se a data de trinta de outubro para que se realize visita às
escolas de Educação Infantil Educarte, Esconderijo do Sapeka e Criança e
Cia.  Após,  a  presidente  informou  que  recebeu  contato  telefônico  do
Superintendente  Pedagógico  da  SMEd,  senhor  Felipe  Alonso,  o  qual  fez
algumas  solicitações  ao  Pleno  do  CME,  tais  como:  a  autorização  de
funcionamento para a Escola Paulo Freire a fim de que a mesma possa
emitir os certificados de conclusão dos alunos; modificações urgentes nas
Resoluções que versam sobre a elaboração dos Regimentos e PPPs e a
preocupação  do  superintendente  que  a  Escola  Bilíngue  tenha  um  outro
documento  paralelo  a  BNCC,  por  suas  características  diferenciadas  das
demais. A assessora técnica Jaqueline lembrou que a Base Nacional Comum
Curricular, como o próprio nome já diz, e o documento que serve de base
para todas as escolas e que a Escola Bilíngue deve usar tal documento e
realizar  as  adequações  conforme  sua  realidade   e  especificidade.  A
presidente  ratificou  que  as  resoluções  sobre  Regimentos  e  PPPs,  por
decisão do Pleno, não sofrerão alterações e que tal decisão já foi informada
em reunião com a SMEd. Quanto à autorização da Escola Paulo Freire, o
pleno aguarda o envio dos documentos por parte da escola para posterior
análise. A presidente lembrou que, por orientação da UNCME/RS o termo
“referencial”  não  deverá  ser  usado  para  a  nomeação  do  documento
orientador municipal. Diante disso, os conselheiros decidiram por convidar o
senhor  Felipe  Alonso  a  participar  de  uma  das  reuniões  do  pleno  para
esclarecimentos.  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 .


