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Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se na
sede do CME os conselheiros Elisângela Gonçalves, Kátia Leivas, Melissa Velho de
Moraes, Rita de Cássia Madruga de Souza,  Rosana Pfarrius, Rosimeri Machado; a
assessora  técnica  do  CME  Jaqueline  Micelle,  a  secretária  Lílian  Maria  Xavier
Machado, presididos pela conselheira Maria Aparecida Reyer. Ausente, por motivo
justificado, o conselheiro Luís Fernando Minasi. A reunião começou com a leitura e
aprovação  da  Ata  009/2019.  A  seguir,  foi  repassada  ao  Pleno  a  seguinte
correspondência recebida pelo CME: a) e-mail, datado de nove de abril de dois mil e
dezenove,  encaminhado  pela  direção  da  Escola  de  Educação  Infantil  Tia  Gleci,
justificando o não envio do processo de autorização de funcionamento da escola à
SMEd;  b)   Ofício  1322019,  datado  de  onze  de  abril  de  dois  mil  e  dezenove,
encaminhado pelo  vereador  Júlio  César  Pereira  da  Silva,  solicitando informações
sobre a situação da E.M.E.F. em Tempo Integral Profº. Valdir de Castro. A seguir, a
presidente informou que o conselheiro tutelar Nelson Botelho entrou em contato com
ela a fim de solicitar informações sobre relatório do CME encaminhado pela SMEd
relatando visita realizada à escola Oficina do Saber. Ainda, o mesmo solicitou que se
mantenha  informado  sobre  as  demandas  do  CME  mesmo  não  podendo  se  fazer
presente  às  reuniões do Pleno.  Em seguida,  a assessora técnica do CME realizou
relato sobre a última reunião da UNCME/RS, destacando o que segue: a) a decepção
sentida pela UNCME/RS com a realização parcial ou a não realização do dia “D” nas
escolas de vários municípios; b) a intenção do governo federal é a de que as crianças
de zero a três anos sejam atendidas em Creches, as quais passarão a ter vínculo com
as Secretarias de Assistência Social e não mais com a Educação; c) a UNDIME não
defendeu a manutenção do FUNDEB, o que tem sido feito apenas pelo TCE; d) a
organização  dos  dias  “D”  deve  ser  realizada  pelas  Secretarias  Municipais  de
Educação,  cabendo aos CMEs emitir  documento oficial legitimando o Referencial
Curricular Municipal; e) a UNCME Nacional orienta que os CMEs não postem em
nenhuma rede social ou grupos de watts app quaisquer conteúdos de cunho político
ou partidário. Após, os conselheiros passaram à leitura do documento encaminhado
pela SMEd que contém proposta de alteração das Resoluções 026/2007 e 036/2014,
as  quais  orientam  a  elaboração  dos  regimentos  escolares.  A  conselheira  Cátia
argumentou que a proposição da SMEd em unir as duas resoluções em uma única se
deve ao fato de que muitas escolas orientam-se apenas pela Resolução 026/2007,
desconhecendo a Resolução 036/2014. A conselheira também defendeu a ideia de que
as  Escolas  Municipais  de  Ensino  Fundamental  que  ofertam também a  Educação



Infantil devem ter a mesma perspectiva de qualidade pedagógica e estrutural que as
escolas que ofertam exclusivamente a Educação Infantil . Após debate sobre alguns
pontos da proposta apresentada pela SMEd, o Pleno decidiu por dar continuidade a
essa pauta na próxima reunião. 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 pela presidente .
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