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Aos   vinte  e  seis  dias  do  mês  de  abril  de  dois  mil  e  dezessete, 
reuniram-se na sede do CME os conselheiros Kátia Leivas, Lenira Roldão, 
Melissa Velho de Moraes,  Rita de Cássia Madruga de Souza,  Rosimeri 
Machado;  a  assessora  técnica  do  CME  Jaqueline  Micelle,  a  secretária 
Lílian  Maria  Xavier  Machado,  presididos  pela  conselheira  Rosana 
Pfarrius.  Ausentes,  por  motivo  justificado,  o  presidente  do  CME  Luís 
Fernando Minasi e as conselheiras Elisângela Gonçalves, Maria Aparecida 
Reyer  e  Suzety  Cazeiro  Serafim.A reunião  começou   com a  leitura  e 
aprovação da Ata 005/2017. A seguir, foi repassada ao Pleno a seguinte 
correspondência  recebida  pelo  CME:  a)  Ofício  Circular  nº  011/2017, 
datado de vinte e seis de abril de dois mil e dezessete, encaminhado pela 
UNCME/RS,  convocando  para  a  reunião  mensal  daquela  Entidade,  b) 
Ofício nº 667/2017, datado de dezoito de abril  de dois mil e dezessete, 
encaminhado pela SMEd, solicitando autorização para a função de vice-
direção na E.M.E.I. Lyons Clube do Rio Grande; c) convite, encaminhado 
pela Câmara de Vereadores do Rio Grande, para a Sessão em Homenagem 
ao trinta e cinco anos da NOERGS- Núcleo de Orientadores Educacionais 
do  Rio  Grande  do  Sul.  Também  foi  repassada  ao  Pleno  a  seguinte 
correspondência expedida pelo CME: ofício 020/2017, datado de vinte e 
cinco de abril de  dois mil e dezessete, encaminhado à SMEd, enviando a 
autorização para a função de vice-direção na E.M.E.I Lyons Clube do Rio 
Grande.  A seguir, passou-se ao relato da visita realizada pela Comissão 
Verificadora CME/SMEd à Escola Municipal de Educação Infantil Maria 
da Glória Pereira. As conselheiras Rosana e Kátia destacaram que a escola 
realizou  as  adequações  necessárias  e  que  o  ambiente  encontra-se 
organizado e  limpo,  entando,  dessa  forma,  apta  a  receber  o  parecer  de 
autorização de funcionamento na próxima reunião. Agendou-se, ainda, a 
data de quatro de maio para que a Comissão organizadora CME/SMEd 
realize visita às escolas de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Arco-Íris, 
Oficina  do  Saber  e  Carinha  de  Anjo.  Na  data  de  onze  de  maio  os 
conselheiros Rita, Rosimeri, Kátia, Rosana, Maria Aparecida e Minasi – 



este último a confirmar -  deverão realizar visita  à escola de Educação 
Infantil Maternal Piá. Dando continuidade à reunião, a  conseheira Kátia 
informou  que  a  pauta  agendada  para  hoje  relativa  à  reformulação  da 
Resolução  026/2007  deverá  ficar  para  a  próxima reunião  do pleno.  As 
conselheiras Rosana, Kátia, Rosimeri, Rita e Melissa deverão reunir-se na 
próxima quarta-feira,  pela  manhã,  a  fim de  realizarem estudo  sobre  os 
regimentos.  A  seguir,  a  conselheira  Rita  apresentou  ao  Pleno  suas 
considerações sobre  a análise do PPP e Regimento da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Coriolano Benício  passou ao processo à conselheira 
Rosimeri , a qual fará nova análise.   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 pelo presidente.
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