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Ata nº 016/2017
Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se
na sede do CME os conselheiros Kátia Leivas, Elisângela Macedo, Maria
Aparecida Reyer, Rita de Cássia Madruga de Souza, Rosimeri Machado,
Rosana Pfarrius; a assessora técnica do CME Jaqueline Micelle, a
secretária Lílian Maria Xavier Machado, presididos pelo conselheiro Luís
Fernando Minasi. Ausentes por motivo justificado os conselheiros Nelson
Botelho, Lenira Roldão e Susety Cazeiro Serafim. A reunião começou
com a leitura e aprovação das Atas 014/2017 e 015/2017. A seguir, foi
repassada ao Pleno a seguinte correspondência recebida pelo CME: a)
ofício circular 016/2017, datado de vinte e oito de junho de dois mil e
desessete, encaminhado pela UNCME/RS, convocando para a reunião
mensal daquela entidade; b) Convite, datado de vinte de junho de dois mil
e dezessete, encaminhado pela SMEd, para participação no V Seminário
Municipal de Diversidade e Inclusão; c) ofício 056/2017, datado de vinte e
sete de junho de dois mil e dezessete, encaminhado pelo SINTERG,
apresentando a professora Sabrina Lackmann como suplente neste CME;
d) ofício 035/2017, datado de vinte de junho de dois mil e dezessete,
encaminhado pela direção da EMEI Verenice Gonçalves, enviando o PPP e
Regimento da Escola para análise; e) ofício 022/2017, datado de cinco de
julho de dois mil e dezessete, encaminhado pelo Juizado da Infância e
Juventude do Rio Grande, respondendo ao Ofício 047/2017 do CME; f) email, datado de vinte de julho de dois mil e dezessete, encaminhado pela
Sra. Maristela, solicitando orientações acerca de denúncia encaminhada
contra a Escola CESAM. A seguir, a conselheira Maria Aparecida
informou que a Reunião da Regional AZONASUL de CMEs não ocorreu
em virtude do lançamento do programa busca Ativa Escolar, pelo senhor
Ítalo Dutra, Chefe de Educação do UNICEF. O Pleno agendou quintas e
sextas-feiras, alternadamente, para visita às Escolas de Educação Infantil
no segundo semestre do corrente ano. Após, a conselheira Elisângela
realizou um breve relato da reunião da regional das promotorias, em
Pelotas, destacando que o promotor Charqueiro solicitou a legislação de

todos os CMEs sobre a Educação Especial. Também elencou alguns dos
temas tratados na reunião e classificou a mesma como bastante
interessante e produtiva. O presidente questionou o que a equipe da SMEd
tem estudado clínica e pedagogicamente acerca da aplicação da
terminalidade específica. A conselheira Elisângela respondeu que a
secretaria de Educação entende que há que haver uma equipe
multidisciplinar para a aplicação da terminalidade específica. A conselheira
Kátia informou que aguarda o retorno do PPP e Regimento da escola Eva
Mann. O PPP e Regimento da Escola Anselmo Dias Lopes foi repassado
pela conselheira Elisângela à conselheira Kátia para revisão. A conselheira
Rosimeri comprometeu-se a enviar ao e-mail do CME o Parecer sobre a
análise do regimento e PPP da escola Coração de Maria para aprovação na
próxima reunião.O conselheiro Minasi levou consigo o Regimento e PPP
da escola Renascer para análise. O Pleno também decidiu por encaminhar
correspondência à EMEI Débora Sayão para que a mesma protocole neste
CME,com a máxima urgência, o PPP e Regimento da escola. Dando
continuidade, a conselheira Rosana repassou a todos denúncia recebida
contra a escola Janelinha do Saber, segundo a qual, a mesma teria sido
vendida e a nova proprietária teria matriculado crianças em número
excessivo. Ainda, conforme a denúncia, a escola não saberia informar aos
pais as atividades realizadas com os alunos e os mesmos estariam
retornando para casa com cheiro a gordura. Os conselheiros decidiram por
solicitar que a antiga proprietária encaminhe ao CME documento
informando a venda da Escola. A conselheira Rosana entregou o processo
de autorização de funcionamento da Escola Maria Lúcia Luzzardi.
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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