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 Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede 

do CME os conselheiros Joelma Madruga Furtado, Kátia Leivas, Luís Fernando 

Minasi, Melissa Velho de Moraes, Rita de Cássia Madruga de Souza, Rosimeri 

Machado; a assessora técnica do CME Jaqueline Micelle, a secretária Lílian Maria 

Xavier Machado, presididos pela conselheira Rosana Pfarrius. Ausentes, por motivo 

justificado, a conselheira Elisângela Gonçalves e a presidente do CME Maria 

Aparecida Reyer. A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 012/2019. 

A seguir, foi repassada ao pleno a seguinte correspondência recebida pelo CME: 

a) Convite, encaminhado pela Câmara Municipal de Vereadores do Rio Grande para a 

Sessão Especial em homenagem à Escola Municipal de Educação Infantil Vila da 

Quinta; b) Convite, encaminhado pela presidenta da Comissão de Educação e Cultura, 

Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 

do Sul para audiência pública sobre as formas de financiamento para a Cultura; b) 

Ofício 291/19, encaminhado pelo Ministério Público, solicitando indicação de 

representante em audiência coletiva sobre evasão escolar;  c) Justificativa, 

encaminhada pela direção da escola de Educação Infantil Criança em Ação, 

argumentando sobre as determinações do CME à escola, constantes na Segunda 

Notificação. Também foi repassada ao Pleno a seguinte correspondência 

expedida: a) Segunda Notificação, datada de treze de maio de dois mil e dezenove, 

encaminhada à direção da Escola de Educação Infantil Criança em Ação, 

determinando providências no prazo de quinze dias; b) Ofício 022/19, datado de treze 

de maio de dois mil e dezenove, encaminhado à escola de Educação Infantil Clubinho 

Baby, encaminhando o número de registro de direção de escola; c) Ofício 023/19, 

datado de treze de maio de dois mil e dezenove, encaminhado à direção da Escola de 

Educação Infantil Clubinho Baby, enviando o Parecer 004/2019, o qual autoriza e 

credencia o funcionamento da escola por dois anos; d) Ofício 024/19, datado de treze 

de maio de dois mil e dezenove, encaminhado à SMEd , enviando o Parecer 004/2019; 

e) Ofício 025/2019, datado de treze de maio de dois mil e dezenove, encaminhado à 

SMEd, enviando os Regimentos e PPPs das seguintes Escolas Municipais: Aurora 

Cadaval, Clemente Pinto, Tia Luizinha, Jayme Monteiro, Vila da Quinta, Zenir de 

Souza Braga, Zelly Esmeraldo, Wanda Rocha Martins e Coronel Pedro Osório. 

Dando continuidade, a conselheira Kátia informou que em relação à visita realizada 

à escola de Educação Infantil Criança em Ação e à justificativa encaminhada 

pela escola, o local não possuía turma funcionando no andar superior quando da 

primeira autorização de funcionamento. O conselheiro Minasi lembra que há que se 



cumprir a lei: não é permitido maternal no segundo piso de escola de Educação 

Infantil e prontifica-se a redigir Pareceres que esclareçam as posições tomadas pelo 

CME. A conselheira Rosi relatou que a mesma informou à Mantenedora da escola 

Criança em Ação que, a partir de dois mil e dezenove, a Vigilância Sanitária não 

autoriza o funcionamento de Maternal no segundo piso. A assessora técnica Jaqueline 

mencionou que entende todos os lados da questão, mas, segundo o Ministério Público, 

há que se pensar nas crianças que ficarão sem escola, caso a turma de maternal venha 

a ser fechada. O conselheiro Minasi lembrou que o espaço das escolas é limitado e o 

número máximo de alunos não pode ser ultrapassado. A conselheira Kátia destacou 

que entende a posição da mantenedora da Escola Criança em Ação, porém lembrou 

que a mesma é conhecedora da legislação e também colocou-se à disposição para 

elaborar Parecer orientando a direção da escola no sentido de realizar as adequações 

necessárias. A partir desse momento, os conselheiros passaram à análise mais 

detalhada de todos os documentos constantes no processo da escola. O conselheiro 

Minasi sugeriu que o CME passe a exigir no processo das escolas a relação de 

número alunos por turma e com os respectivos nomes e ainda, destacou que os 

relatórios de visitas devem ser preenchidos de forma que relatem minuciosamente 

todos os aspectos observados. Por fim, os conselheiros decidiram por aguardar a 

posição da presidência do CME em relação á Escola de Educação Infantil criança em 

Ação para decidirem qual deliberação será encaminhada. Dando prosseguimento, a 

conselheira Joelma mencionou que deseja consultar os membros do pleno acerca 

da não inclusão da Língua Espanhola na base nacional Comum Curricular e do 

movimento que a SMEd está orientando os professores a realizarem, qual seja o de 

colaborarem com a permanência do espanhol no referencial curricular municipal. 

Informou que na rede pública municipal existem atualmente catorze professores de 

Língua espanhola e que esses tem a intenção de encaminhar ao CME ou SMEd uma 

moção ou abaixo-assinado para solicitar o apoio a permanência desse idioma nas 

escolas da rede pública municipal. O conselheiro Minasi propôs que a SMEd repense 

a carga horária dos professores de Língua Estrangeira, a fim de que os mesmos 

possam ter turmas com um número reduzido de alunos. A seguir, a presidente em 

exercício solicitou que os membros do pleno se posicionassem a favor ou contra a 

proposta da SMEd de unificar as Resoluções 026/07 e 036/14 acerca da elaboração 

dos regimento escolares. Por voto simples e por ampla maioria,  os conselheiros 

decidiram por manter as duas resoluções, porém destacou-se que as mesmas poderão 

sofrer nova análise, separadamente, para ajustes quando necessário. A conselheira 

Kátia questionou ao Pleno se as escolas particulares de Educação Infantil terão de 

revisitarem seus PPPs e regimentos a partir da implantação do referencial Curricular 

Municipal, ao que todos os conselheiros responderam afirmativamente Por fim, 

agendou-se a data de vinte de maio para que a Comissão Verificadora 

CME/SMEd realize visita às Escolas de Educação Infantil Arco-Ìris  e Faz-de-

Conta.  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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