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Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e catorze, reuniram-se na sede do CME os
conselheiros Chirly César Duarte, Claudionara Silveira de Carvalho, Melissa Velho Moraes, Maria
Aldina Rocha Gonçalves, Maria Aparecida Reyer; a assessora técnica Jaqueline Micelle, a
secretária Lílian Xavier Machado, presididos pelo conselheiro Luís Fernando Minasi. Ausentes por
motivo justificado os conselheiros Adne Vieira, Mara Rúbia Garcia Pedroso e Rosana Pfarrius.A
reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 009\14. A seguir, o conselheiro Minasi comentou
as precárias condições em que se encontra a Escola de Educação Infantil Peter Pan e que, desde a
ocasião da visita, tem se sentido preocupado com as constatações feitas. Ressaltou que é necessário
que a Secretaria de Educação torne públicas quais suas intenções em relação à Educação Infantil
Pública e Privada no município do Rio Grande. A conselheira Maria Aparecida destacou que obteve
informações que o centro de Apoio Pegagógico da Escola Peter Pan encontra-se atualmente com
cerca de cinquenta e oito cranças e apenas uma professora. Quanto à visita à Escola Semente, o
presidente destacou que foram realizadas melhorias, embora ainda necessitem adequações. Sobre a
escola Kairós, o presidente informou que a proprietária foi aconselhada para que a mesma
apresente um Projeto Político Pedagógico ao CME. A conselheira Maria Aparecida chamou a
atenção para que os atuais Centros de Apoio Pedagógico funcionem no contra turno escolar e que
tal situação precisa ser normatizada por este Conselho de Educação. Também destacou que o CME
passe a exigir, além da titulação dos profissionais que atuam nas Escolas de Educação infantil,
xerox da carteira de Identidade, a fim de constatar, por ocasião das visitas, se o profissional
constante no processo é o mesmo que se encontra na sala de aula. Dando continuidade à reunião,
prontificaram-se à comparecer ao V Encontro Regional da UNCME-RS, em Lagoa Vermelha, o
presidente e a Vice-presidente do CME, a conselheira Maria Aparecida e a assessora técnica
Jaqueline, mediante a concessão de diárias por parte da Prefeitura Municipal. Em relação à
Comissão organizadora do CMED, o Pleno decidiu por contatar a conselheira Rosana, a fim de
saber se a mesma poderá representar o presidente do CME, juntamente com a assessora técnica
Jaqueline. A conselheira Maria Aparecida enfatizou sua opinião acerca da fiscalização às Escolas de
Educação Infantil já autorizadas, destacando a necessidade de a SMEd contar com um número
maior de pessoas atuando no Setor Pedagócico, a fim de que possam ser realizadas todas as
fiscalizações necessárias. O presidente propôs que os conselheiros estudem para a próxima reunião
os textos sobre Educação Especial, enfatizando a importância de que se promova estudo e discussão
com a comunidade, Secretarias de Educação, Fazenda e Planejamento, SMEd, Gabinete do
Prefeito,SINTERG e demais entidades que possuam interesse na Educação Especial para que seja
elaborada a Resolução para esse fim. Ainda, destacou que os membros do Pleno tem a necessidade
de conhecer quais e de que modo serão oferecidas condições para que os alunos com necessidades
especiais tenham acessibilidade à Educação. A partir desse moomento, tomou parte na reunião, a
Coordenadora Pedagógica da escola para Cegos José Àlvares de Azevedo, professora Fabiane, a
qual fez um convite ao Pleno do CME para que o mesmo participe do V Seminário de Deficiência
Visual, organizado por aquela Instituição, a realizar-se no final do mês de agosto do corrente.
Também informou que a intenção é de que sejam abordados temas como empregabilidade, saúde,
educação e acessibilidade e que serão realizadas apresentações de professores e alunos, bem como a
palestra de um deficiente visual que atua na área da Educação. O presidente agradeceu o convite em
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nome do Pleno do CME e prontificou-se a tomar parte no evento. Destacou, ainda, que a educação
especial tem sido tema constante nas reuniões do Pleno, o qual pretende, ainda no decorrer deste
ano, criar legislação específica para a Educação Especial no Município. Também enfatizou que a
Universidade terá que repensar a formação de educadores, uma vez que a Educação Especial vem se
tornando um dos eixos transversais. A Coordenadora da escola José Álvares de Azevedo agradeceu
a oportunidade, despedindo-se de todos. Esgotada a pauta da reunião, eu, Lílian Maria xavier
Machado, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.
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