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Conselho Municipal de Educação

Ata nº 003\2015

Aos  dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniram-se na sede do CME as
conselheiras  Maria  Aparecida  Reyer;  Melissa  Velho  de  Moraes; 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
Rosana Pfarrius. Não houve reunião por falta de quórum, porém os conselheiros realizaram algumas
considerações,  quais  sejam:  a)  o  presidente  propôs  a  organização  de  um  curso  de  extensão,
promovido pela Universidade do Rio Grande, em parceria com o CME, sobre a organização de
PPPs,  destinado  a  profissionais  da  rede  pública  municipal  e  particular;  b) os  regimentos  que
encontram-se no CME agaurdarão o envio, por parte da SMEd, dos documentos para a autorização
da Educação Infantil, a fim de que possam ser analisados e aprovados; c) o CME enviará denúncia
recebida contra a Direção da Escola de Educação Infantil Caracol à Assessoria de Educação Infantil
da SMEd, com cópias para a Promotoria Pública e Secretário de Município da Educação; d) será
encaminhado à Assessoria de Escolas de Tempo Integral da SMEd, cópia do Parecer 042\2013, que
aprovou o Regimento da  Escola Valdir de Castro, pelo período de dezoito meses e comunicando
que  o  CME e  encontra-se  no  aguardo  até  a  data  de  31  de  maio  do  corrente  do  processo  de
autorização de funcionamento da citada Escola para que a mesma possa ter seu regimento aprovado
por este Conselho; e) também decidiu-se por comunicar à Promotoria Pública a situação irregular
em que se encontra a Escola de Educação Infantil Aquarela, cujos prazos para adequações já foram
esgotados;  f)  as  duas  pŕoximas reuniões  do Pleno tratarão,  entre  outros assuntos,  do estudo da
proposta para o Plano Municipal de Educação. 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 assinda
por mim e pelo presidente.
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