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Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezoito, reuniram-se na
sede do CME os conselheiros Elisangela Macedo, Rita de Cassia Madruga
de Sousa, Katia Leiva, Luis Fernando Minasi, Rosana Pfarrius; a assessora
técnica Jaqueline Micelle , a secretária Lílian Xavier Machado, presididos
pela conselheira Maria Aparecida Reyer. Ausentes, por motivo justificado,
as conselheiras Melissa Velho de Moraes e Rosimeri Machado. A reunião
começou com a leitura e aprovação da Ata 017\2018. A seguir, o Pleno
decidiu por notificar as Escolas de Educação Infantil Caminho Encantado e
Abracadabra. Em seguida, os conselheiros aprovaram por unanimidade o
Parecer 010/2018, o qual autoriza e credencia a Educação Infantil na
Escola Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro II. Após, a presidente
afirmou que é necessário que todos os conselheiros auxiliem nas visitas às
escolas de Educação Infantil. A conselheira Kátia pôs-se à disposição para
acompanhar os conselheiros nas visitas. A conselheira Elisângela
preocupa-se com a necessidade de o CME revisar as legislações da
Educação Infantil e fazer as modificações necessárias A presidente
questionou ao Pleno se o CME deve levar adiante a regularização dos
Centros, tendo em vista que, após todo o esforço despendido pelo CME, o
Executivo e a SMEd não tem demonstrado interesse me fazê-lo A
assessora técnica do CME lembrou que, por orientação da conselheira
Rosimeri, o CME solicitou a Vigilância Sanitária a listagem das crianças
vacinadas para posterior levantamento dos Centros de Apoio e Recreação
no município. Os conselheiros Kátia, Elisângela e Minasi manifestaram-se a

favor de o CME regulamentar tais Centros. A presidente lembrou que o
CME não fechou os olhos para o problema dos Centros, inclusive foi o
primeiro órgão a alertar sobre a necessidade de regularização dos
mesmos. O conselheiro Minasi destacou que este Conselho precisa de
mais horas remuneradas para que seus funcionários possam dar conta da
demanda existente. Ainda, acrescentou que fazem parte do pleno deste
Conselho dois ex-secretários de Educação e que a caminhada dos atuais
conselheiros precisa ser respeitada A seguir, o conselheiro leu oralmente
suas considerações acerca da análise do PPP e Regimento das escolas
Wanda Rocha e Maria da Graça Reyes. A partir desse momento, tomaram
parte na reunião a presidente e a vice-presidente do CPM da escola
Municipal de Ensino Fundamental Maria da Graça Reyes, senhoras
Roseane Silva e Narla Rocha. A presidente do CPM questionou se seria
obrigada a assinar cheques e se a direção da escola teria o poder de
destituir o atual CPM. A presidente do CME, Maria Aparecida, informou
que o mesmo só pode ser feito mediante a realização de assembleia com
aprovação da maioria dos presentes A senhora Roseane relatou que o
atual CPM tem enfrentado problemas de relacionamento com a direção da
escola toda vez que procura a mesma para relatar e procurar sanar os
problemas que toma conhecimento. Nesses casos, segundo a senhora
Roseane, a direção da escola alega que o CPM estaria se intrometendo em
assuntos que não seriam de sua competência. Ainda, relatou que a direção
tem procurado intimidar a presidência do CPM com a polícia e a
divulgação de áudios de conversas privadas entre a presidente e a direção
da escola. A conselheira Maria Aparecida alertou que todas as reuniões
entre CPM e direção da escola devem ser devidamente registradas em
Atas O conselheiro Minasi aconselhou que o CPM solicite á escola o
acesso ao seu regimento interno, no qual deve constar as funções do CPM
e seu Estatuto, devidamente registrado em Cartório. A conselheira
Elisângela sugeriu que as questões pedagógicas sejam levadas ao
conhecimento da SMEd, por meio da Assessoria dos Anos Iniciais. A
conselheira Kátia também prontificou-se a receber os membros do CPM da
escola na Secretaria de Educação. Dando continuidade, a conselheira
Rosana realizou um breve relato da reunião da regional das promotorias
em Pelotas. Esgotada a pauta da reunião e nada mais havendo a tratar, eu,

Lílian Xavier Machado, lavro a presente Ata que será assinada por mim e
pela Presidente.
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