Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Conselho Municipal de Educação
Ata nº 11\2015
Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, reuniramse na sede do CME os
conselheiros Chirly César Duarte, Eduarda Porciúncula, Maria Aparecida Reyer, Susety Cazeiro
Serafim; a secretária Lílian Xavier Machado, a assessora técnica Jaqueline Micelle, presididos pela
conselheira Rosana Pfarrius. Ausentes, por motivo justificado, a conselheira Claudionara Silveira de
Carvalho e o presidente do CME, Luís Fernando Minasi. A reunião começou com a leitura e
aprovação das Atas 009 e 010\2015. A seguir foi repassada ao Pleno a seguinte correspondência
expedida pelo CME: a) ofício 040\2015, datado de sete de maio de dois mil e quinze, encaminhado
à direção da Escola de Educação Infantil Oficina do Saber, enviando o Parecer 005\2015, o qual
autoriza o funcionamento da Escola de Educação Infantil Oficina do Saber, pelo período de dois
anos; b) ofício 041\2015, datado de sete de maio de dois mil e quinze, encaminhado à direção da
Escola de Educação Infantil Carinha de Anjo, enviando o Parecer 006\2015, o qual autoriza o
funcionamento da Escola de Educação Infantil Carinha de Anjo, pelo período de dois anos; c)
ofícios 042\2015 e 043\2015, encaminhando os já citados Pareceres 005\2015 e 006\2015 à SMEd e
ao Ministério Público, respectivamente. Também foi repassado ao Pleno o Convite recebido pelo
CME para participação na solenidade em comemoração ao Décimo Quinto Aniversário da Escola
Municipal de Educação Infantil da Querência. Dando continuidade, os conselheiros passaram à
análise da Resolução 031\2011, do CME, bem como do estudo das Resoluções para a Educação
Infantil dos municípios de Caxias do Sul e São Leopoldo. Após algumas considerações, a
conselheira Eduarda realizou algumas sugestões de mudanças que pretende levar em nome do CME
para a próxima reunião com a Procuradoria Jurídica do Município. Com relação às reuniões
agendadas para as datas de dezoito e dezenove de maio, comprometeramse a comparecer as
conselheiras Rosana, Maria Aparecida, Eduarda. A conselheiras Susety e Chirly confirmarão suas
presenças posteriormente. Agendouse a data de vinte e cinco de maio para que a Comissão
Verificadora CME\SMEd realize visita às Escolas de Educação Infantil Vivendo e Aprendendo,
Sossego da Mamãe e Uni Duni Tê. O Parecer de autorização da Escola de Educação Infantil
Fazendo Arte deverá ser analisado pelo Pleno na próxima reunião ordinária. A conselheira Maria
Aparecida solicitou que uma das pautas da próxima reunião seja o chamamento de pais e alunos da
rede pública municipal para realizar a eleição de seus representantes no Conselho de Educação.
Esgotada a pauta da reunião e nada mais havendo a tratr, eu, Lílian Maria Xavier Machado, lavro a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente em exercício.
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