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Aos quatro dias do mês de dezembro dois mil e dezoito, reuniram-se na
sede do CME os conselheiros Elisângela Macedo, Kátia Leivas, Luís
Fernando Minasi, Melissa Velho de Moraes, Rita de Cássia Madruga de
Souza, Rosimeri Machado, Rosana Pfarrius; a assessora técnica Jaqueline
Micelle, a secretária Lílian Xavier Machado, presididos pela conselheira
Maria Aparecida Reyer. A reunião começou com a leitura e aprovação da
Ata 031/. A seguir, a presidente realizou um breve relato da última
reunião da Regional AZONASUL de CMEs, no município de Turuçu,
destacando que o município possui apenas duas escolas municipais, uma
de Ensino Fundamental e um anexo com a Educação Infantil. Também
apontou as excelentes condições estruturais da escola, a recepção
organizada aos CMEs e a ótima organização do evento. A presidente
também abordou alguns temas tratados na última reunião mensal da
UNCME/RS, ocorrida em Porto Alegre, destacando os seguintes pontos: a)
no decorrer do ano de dois mil e dezenove, os CMEs deverão dar conta da
analise de todos os PPPs e Regimentos que passarão a vigorar no ano
seguinte; b) a implantação da Base Nacional Comum Curricular ocorrerá a
partir de dois mil e vinte, em todas as escolas da rede pública e privada; c)
todos os CMEs devem estudar o referencial gaúcho que deverá ser
publicado a partir de doze de dezembro desse ano; d) inúmeros
municípios encontram dificuldades em formular o seu referencial
territorial; e) o Tribunal de Contas do Estado irá subsidiar e oferecer
cursos de formação aos conselheiros cujos municípios estejam com a
anuidade da UNCME em dia. Dando continuidade, o conselheiro Minasi
alertou que, diante da demanda de trabalho do CME para o próximo ano,

será necessário a solicitação de comparecimentos dos representantes das
entidades hoje ausentes. Após, a presidente solicitou que os conselheiros
informassem sobre a análise dos processos, sendo assim definidos: a) PPP
e Regimento da escola Municipal de Ensino Fundamental Jayme Gomes
Monteiro, sob análise da conselheira Elisangela: foi devolvido à escola
para adequações; b) processo de autorização de funcionamento da Escola
de Educação Infantil João e Maria, sob análise da conselheira Melissa:
aguarda visita; c) PPP e Regimento da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Maria da Graça Reyes, sob análise do conselheiro Minasi, :
aprovado pelo pleno; d) processo de autorização de funcionamento da
Escola de Educação Infantil Tia Luizinha, sob análise da conselheira
Rosimeri: será devolvido à escola para adequações; e) PPPs e Regimentos
das escolas Municipais de Ensino Fundamental Zelly Esmeraldo e Zenir de
Souza Braga, sob análise da conselheira Kátia: apresentará parecer de
aprovação na próxima reunião; f) Processos de autorização para a
Educação Infantil das escolas Municipais de Ensino Fundamental Aurora
Cadaval, Renascer e Franklin Roosevelt, sob análise das conselheiras
Rosana e Cida: estão ainda em análise. A seguir, a conselheira Kátia propôs
que seja realizado um estudo para posterior alteração de alguns artigos da
Resolução 031/2011 do CME, os quais abordam a exigência de experiência
docente para as funções de direção e coordenação pedagógica das escolas
de Educação Infantil. Dando prosseguimento, os conselheiros passaram à
análise dos seguintes processos: a) conselheiro Minasi: processo de
autorização de funcionamento da escola de Educação Infantil Caminho
Encantado; b) conselheira Rosana: processo de autorização de
funcionamento da Escola de Educação Infantil Querubim; c) conselheira
Maria Aparecida: processo de autorização de funcionamento da Escola de
Educação Infantil Criança em Ação. Ainda, agendou-se a data de sete de
dezembro para que a Comissão verificadora CME/SMEd realize visita às
seguintes escolas: Caminho Encantado, faz-de-Conta, Querubim, Criança
em Ação, Joao e Maria e Peter Pan. Ainda, a presidente lembrou que esse
CME deverá aceitar como titulação os profissionais formados em
magistério até o ano de 2008. Por fim, os conselheiros trataram sobre a
reunião de encerramento do final do ano, agendada para o dia onze de
dezembro, a partir das dezessete horas. 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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