Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Conselho Municipal de Educação

Ata nº 021/2017
Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, reuniramse na sede do CME os conselheiros Kátia Leivas, Elisângela Macedo,
Melissa Velho de Moraes, Rita de Cássia Madruga de Souza, Rosimeri
Machado, Susety Cazeiro Serafim, a assessora do CME Jaqueline Micelle,
a secretária Lílian Maria Xavier Machado, presididos pela conselheira
Rosana Pfarrius, Ausentes, por motivo justificado, os conselheiros Luís
Fernando Minasi, Lenira Roldão e Maria Aparecida Reyer. A reunião
começou com a leitura e aprovação da Ata 020/2017. A seguir, foi
repassada ao Pleno a seguinte correspondência recebida pelo CME a)
convite, encaminhado pela Associação dos Orientadores Educacionais do
Rio Grande do Sul, para participação no XXV Seminário Estadual de
Orientação Educacional e VI Congresso Brasileiro de Profissionais da
Educação; b) Ofício 1384/2017, datado de primeiro de setembro de dois
mil e dezessete, encaminhado pela SMEd, solicitando dois representantes
do CME para compor o Conselho do FUNDEB. Em relação a esse último
ofício, o Pleno decidiu por encaminhar os nomes da conselheira Maria
Aparecida Reyer como titular e do conselheiro Luís Fernando Minasi,
como suplente. A conselheira Rita informou que já encontram-se abertas as
matrículas para o ingresso de alunos no primeiro ano das escolas privadas
e que as mesmas estariam questionando o porquê do envio dos
documentos de comprovação de escolaridade do aluno, pelas escolas de
Educação Infantil. A conselheira sugere que o Secretário de Município da
Educação deveria intervir nessa questão e dar o retorno às escolas de
Educação Infantil autorizadas que emitem a FAEI. A partir desse
momento, tomou parte na reunião a professora aposentada, e coordenadora
do Grupo “Muito Prazer, Eu existo”, senhora Sônia Julieta. A mesma
comunicou ao Conselho de Educação que o referido grupo encontra-se
lotado nas dependências da Escola Viva e que a direção e a coordenação
pedagógica daquela escola apresentou aos pais dos alunos, no início do
ano letivo, um projeto qualificado como muito bom. Porém, informa a

professora que que a escola não está conseguindo dar andamento no
projeto, em virtude da falta de professores. Destacou que muitos alunos
desistiram de frequentar as aulas por estarem desmotivados, uma vez que
as aulas tem se restringido a apenas dois dias na semana e, na maioria das
vezes, os alunos entram para a aula mais tarde e saem mais cedo. Ainda, a
professora Sônia Julieta ressaltou que no primeiro semestre desse ano
ocorreram poucos encontros e que a mesma já esteve em reunião com o
Prefeito Municipal para tratar sobre o assunto e que teria sido marcada
uma reunião para a próxima sexta-feira, com a participação dos pais dos
alunos, o Prefeito Municipal e o Secretário de Educação. A professora
Sônia Julieta informou que tomou conhecimento que o Secretário de
Educação não participaria da reunião, alegando que desconhecia o assunto.
Uma nova reunião foi marcada para a data de vinte e oito de setembro,
porém a professora Sônia Julieta achou por bem cancelar a reunião. A
conselheira Elisângela mencionou que considera importante a preocupação
dos familiares do grupo “Muito Prazer, Eu Existo”, mas que o atendimento
prestado pela escola Viva refere-se a projetos de não-escolarização, por
isso não haveria o atendimento durante todos os dias da semana e que a
falta de professores é um problema que atinge toda a rede municipal. A
professora Sônia Julieta frisou que sua reivindicação não é para que o
atendimento seja realizado todos os dias da semana, mas que nos dois dias
de atendimento seja cumprido todo o horário. A conselheira Elisângela
destacou que é necessário conversar sobre a necessidade de se efetivar a
qualidade do trabalho pedagógico, o qual deverá ser desenvolvido nos dois
dias de atendimento. Ainda, a conselheira comprometeu-se a levar ao
conhecimento do Superintendente Pedagógico da SMEd as colocações da
professora Sônia Julieta. O Pleno decidiu por aguardar a análise do
processo de autorização de funcionamento da Escola Viva para encaminhar
os questionamentos da professora Sônia Julieta. 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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