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Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, reuniram-
se na sede do CME os conselheiros Elisângela Gonçalves, Luis Fernando
Minasi, 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 Katia Leivas, Melissa Velho de Moraes, Rita de Cássia Madruga
de  Souza  e  Rosimeri  Machado.  A  reunião  começou  com  a  leitura  e
aprovação da Ata 033/2019.  A seguir,  foi  repassada ao Pleno a seguinte
correspondência recebida pelo CME: Convite, encaminhado pelo Vereador
Andre Lemes, para a Audiência Pública a fim de tratar da atenção à pessoa
com Deficiência na cidade do Rio Grande. Também foi repassada ao Pleno a
seguinte correspondência expedida pelo CME: ofício 087/2019,  enviado a
SMEd, encaminhando os representantes do CME no Conselho do FUNDEB.
Após, os conselheiros passaram a apresentar suas considerações acerca da
análise do Regimento e PPP da Escola Municipal de Ensino Fundamental de
Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire A conselheira Rosana lembrou
que a  direção  da  escola  não  pode acumular  as  funções  de  secretária  e
coordenadora pedagógica ao que a  conselheira Elisângela acrescentou a
necessidade  de  haver  eleições  para  a  direção  da  escola.  O  conselheiro
Minasi apresentou a todos seu parecer a respeito da Escola Paulo Freire. A
conselheira  Rosana  acrescentou  que  concordaria  com  a  aprovação  da
Escola  Paulo  Freire,  desde  que  sejam  feitas  adequações  A conselheira
Elisângela propôs uma reunião entre CME, o Superintendente Pedagógico
da  SMEd  e  a  direção  da  Escola  Paulo  Freire  para  tratar  do  assunto.  A
conselheira Sandra concordou com o parecer apresentado pelo conselheiro
Minasi.  Dando continuidade  à reunião,  a  presidente  do  CME repassou a
todos algumas informações sobre o seminário com os Secretários Municipais
de Educação do Rio Grande do Sul, realizado pela UNDIME, destacando a
preocupação dos mesmos,  principalmente com as questões financeiras e
não propriamente com o proposto na BNCC. Ainda, mencionou que existe
uma  plataforma  disponibilizada  aos  secretário  de  educação,  a  qual  e
diariamente  alimentada  com  as  mais  importantes  informações  e  que  os
CMEs deveriam tambem ter  acesso a esse conteúdo.  Após, a presidente
relatou os assuntos tratados na reunião com a regional das promotorias , em
Pelotas, informando que o município do Rio Grande apresentou na ocasião



projeto Busca Ativa. Também informou que os alunos da Educação Especial
provavelmente voltarão a ser atendidos em salas de agregação ou classes
especiais. 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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