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Aos vinte e oito dias do mês de agosto dois mil e dezoito, 

reuniram-se na sede do CME os conselheiros  Elisangela Macedo, 

Luís Fernando Minasi, Melissa Velho de Moraes, Rita de Cássia 

Madruga de Sousa, Rosimeri Machado, Rosana Pfarrius;  a 

assessora técnica Jaqueline Micelle , a secretária Lílian Xavier 

Machado, presididos pela conselheira Maria Aparecida Reyer. 

Ausente, por motivo justificado, a conselheira Kátia Leivas.  A 

reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 023\2018. A 

seguir, foi repassada ao Pleno a seguinte correspondência 

recebida pelo CME: convite, encaminhado pela SMEd, para o 6º 

Seminário Municipal de Diversidade e Inclusão. A seguir, a 

conselheira Rosimeri informou que o contrato de compra e 

venda mencionado pela representante da Escola de Educação 

Infantil Só Baby não necessita de registro em cartório uma vez 

que foi assinado na presença de advogados. Após, agendou-se a 

data de seis de setembro para que a Comissão Verificadora 

CME/SMEd realize visita às escolas de Educação Infantil Faz-de-

Conta, Peter Pan e Cantinho da Criança. Dando continuidade, 

passou-se à leitura do documento com orientações da 

UNCME/RS sobre Currículo de Território Após, a presidente 

mencionou que pretende chamar para uma reunião a direção e 



coordenação da escola Salesiano a fim de tomar conhecimento 

sobre a autorização de funcionamento para a Educação Infantil O 

conselheiro Minasi sugeriu que também seja realizada uma 

reunião com os representantes da SMEd, 18ª CRE, Escolas 

Particulares e CME a fim de tratarem sobre o Currículo. A 

presidente lembrou que existe a possibilidade de criação de um 

currículo regionalizado para todo o RS. Após, os conselheiros 

debateram sobre a criação de um currículo que prepare a classe 

trabalhadora da região sul. Por fim, o conselheiro Minasi 

informou que pretende trazer ao conhecimento do Pleno 

detalhes de uma reunião realizada entre a equipe da SMEd e as 

monitoras escolares, a qual teria sido feita de maneira não 

condizente com a humanidade dos monitores. 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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