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Aos onze dias do mês de setembro dois mil e dezoito, 

reuniram-se na sede do CME os conselheiros Kátia Leivas, Luís 

Fernando Minasi, Melissa Velho de Moraes, Rosana Pfarrius, 

Rosimeri Machado; a assessora técnica Jaqueline Micelle, a 

secretária Lílian Xavier Machado, presididos pela conselheira 

Maria Aparecida Reyer. Ausentes, por motivo justificado, as 

conselheiras Elisangela Gonçalves e Rita de Cássia Madruga de 

Souza. Também participou da reunião o Comandante da Marinha 

Sr. Manente. A reunião começou com a leitura e aprovação das 

Atas 024/2018 e 025/2018. A seguir, o Comandante afirmou que 

sua presença na reunião se deve à vontade do Almirante da 

Marinha de implementar  um projeto no município do Rio 

Grande para a criação de uma escola de ensino fundamental. 

Acrescentou que deseja obter maiores informações sobre como 

implantar tal projeto no que diz respeito ao número de salas de 

aula, biblioteca, materiais necessários e recursos humanos e 

destacou que a intenção é de que seja uma escola de Ensino 

Fundamental em Tempo Integral. A presidente do CME informou 

que já existe no município uma escola pública de Ensino 

Fundamental em Tempo Integral e que acredita ser necessário 

levar a intenção da Marinha ao conhecimento do Prefeito 



Municipal. O conselheiro Minasi destacou que cabe ao Executivo 

Municipal fazer um Decreto de Criação da pretendida escola, 

com o aval do CME e sugeriu que a Marinha visite as Escolas 

Guarda Marinha e Tamandaré a fim de verificar se tais escolas se 

encaixam no projeto. A presidente do CME propôs que o referido 

Projeto venha a ser implantado na escola de Domingos Petroline. 

O conselheiro Minasi destacou que a escola em Domingos 

Petroline serviu como base para a elaboração de um projeto do 

município para a implantação de uma escola padrão com 

perspectivas futuras de atender também ao Ensino Médio. 

Ainda, destacou que o Projeto Complexo Domingos Petroline já 

foi entregue ao prefeito Municipal e que a área conta com cerca 

de cento e quarenta hectares. O senhor Manente informou que a 

intenção do Almirante é de dar início e término do projeto da 

escola no prazo máximo de um ano e solicitou que os 

conselheiros encaminhem ao seu conhecimento o projeto da 

escola Domingos Petroline com a maior brevidade possível e, se 

possível com a previsão de custos. A presidente também 

lembrou que seria importante a visitação ao local onde funciona 

a escola Valdir de Castro, a qual também possui uma estrutura já 

montada e uma grande área livre que poderá ser aproveitada. O 

conselheiro Minasi frisou que o CME precisa levar ao 

conhecimento do prefeito Municipal a proposta feita pela 

Marinha em criar tal escola nas dependências da E.M.E.I. Alcides 

Barcelos e que, conforme relato do Comandante Manente, não 

obteve interesse por parte da Secretaria de Educação. A partir 

desse momento, o Comandante Manente despediu-se de todos 

e retirou-se da reunião. Dando continuidade, o processo de 

autorização de funcionamento da Escola de Educação Infantil Fã 

de Criança ficou sob a responsabilidade da conselheira Rosana. 

Ainda, decidiu-se que a próxima reunião do Pleno será suspensa 



em virtude da realização do Encontro Estadual da UNCME/RS, 

em Porto Alegre. 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. 

 

Lílian Xavier Machado 

Secretária do CME 

 

Maria Aparecida Reyer 

Presidente do CME 

 

 


