Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Conselho Municipal de Educação
Ata nº 028\2014
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e catorze, reuniramse na sala do CME
os conselheiros Claudionara Silveira de Carvalho, Maria Aparecida Reyer, Rosana Pfarrius; a
assessora técnica Jaqueline Micelle, a secretária Lílian Xavier Machado, presididos pelo
conselheiro Luís Fernando Minasi. Ausentes, por motivo justificado, as conselheiras Chirly César
Duarte, Mara Rúbia Garcia Pedroso e Melissa Velho de Moraes. A reunião começou com a leitura e
aprovação da Ata 027\2014. A seguir foi repassada ao Pleno a seguinte correspondência recebida
pelo CME: ofício 1112\2014, datado de dezessete de outubro de dois mil e catorze, encaminhado
pela Promotoria Pública, informando sobre audiência realizada com a direção da Escola de
Educação Infantil Peter Pan. Também foi repassada ao Pleno a seguinte correspondência expedida
pelo CME: a) ofício 143\2014, datado de vinte e três de outubro de dois mil e catorze, encaminhado
ao Conselho Tutelar do Rio Grande, solicitando informações sobre a disponibilização on line das
Fichas FICAE; b) ofício 144\\2014, de mesma data, encaminhado à Promotoria Pública,
respondendo ao Ofício 779\14, acerca do processo de autorização de funcionamento do Centro
educacional Fraternidade – Cassino; c) ofício 145\14, de mesma data, encaminhado à SMEd,
solicitando diárias para que a conselheira Maria Aparecida participe do Seminário “Qualidade de
Educação em Debate”, em Porto Alegre; d) ofício 146\14, de mesma data, encaminhado ao
secretário de Educação, solicitando seu posicionamento em relação à denúncia recebida contra a
Direção e Coordenação pedagógica da Escola Municipal de Educação Infantil Maria da Glória
Pereira; e) ofício 147\14, de mesma data, encaminhado à SMEd, enviando autorização para o
exercício da função de vicediretora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil. A
seguir, a conselheira Rosana explicou a todos a solicitação do Secretário de Educação em adiar a
reunião que seria realizada na presente data com a atual equipe e chapas concorrentes à Direção da
escola de Educação Especial Maria Lúcia Luzzardi. O conselheiro Minasi comunicou que na
próxima quartafeira estará participando de um Seminário em Porto Alegre e que levará consigo o
regimento da Escola São Miguel para análise. Os conselheiros teceram algumas considerações sobre
o regimento da Escola Maria Lúcia Luzzardi e da denúncia recebida pelo CME contra a direção e
coordenação pedagógica da EMEI Maria da Glória. Esgotada a pauta da reunião e nada mais
havendo a tratar, 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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