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 Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se 
na sede do CME os conselheiros  Ana Cláudia, Elisângela Gonçalves, Kátia 
Leivas, Luís Fernando Minasi, Rosana Pfarrius, Rosimeri Machado, Rita de 
Cassia Madruga de Souza; a assessora técnica do CME Jaqueline Micelle, a 
secretária Lílian Maria Xavier Machado, presididos pela conselheira Maria 
Aparecida Reyer. Ausente, por motivo justificado, a conselheira Melissa 
Velho de Moraes A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 
015/2019. A seguir, foi repassada ao pleno a seguinte correspondência 
recebida pelo CME: a) convite, encaminhado pela Prefeitura Municipal do 
Rio Grande, para a cerimônia de entrega da Terceira Edição de Homenagem 
e Reconhecimento “Rio Grande: eu amo, eu cuido!”; b) consulta, realizada 
via telefone, por responsável de aluno da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Helena Small, acerca da decisão da escola de somente 
entregar notas e pareceres aos responsáveis que não puderam comparecer 
na data agendada pela escola no próximo trimestre. A seguir, o conselheiro 
Minasi apresentou proposta de Parecer que responde a citada consulta 
feita ao CME, o qual determina que a escola não poderá sonegar 
informações aos pais em qualquer tempo que esses assim solicitarem A 
conselheira Ana Cláudia lembrou para a necessidade do cumprimento de 
todos os órgãos públicos da Lei de Acesso a Informação. O parecer 
apresentado pelo conselheiro Minasi foi aceito pela unanimidade do Pleno. A 
presidente propôs que se encaminhe correspondência a direção da Escola 
Helena Small determinando o envio ao CME de cópia da Ata realizada com 
os pais em que ficou acordada tal decisão. Ainda, destacou que, após o 
recebimento da resposta da Escola, seja encaminhado a mesma e a SMEd o 
Parecer apresentado pelo conselheiro Minasi. Dando continuidade, os 
conselheiros Minasi e Maria Aparecida realizaram relato da reunião 
ocorrida na presente data com os componentes da Comissão 
organizadora do Fórum que analisará o Plano Municipal de Educação. O 
conselheiro Minasi destacou que a SMEd ainda esta trabalhando nessa 
questão nos mesmos moldes do primeiro PME. Também afirmou ter 
questionado aos representantes da SMEd o porquê das metas não terem 
sido atingidas e afirmou que, a seu ver, a forma de avaliação do PME estaria 
equivocada. Após, a presidente repassou a todos os temas abordados na 
ultima reunião da AZONASUL de CMEs, quais sejam: a apresentação da 



Resolução 031/2019 da Vigilância Sanitária, a entrega do questionário sobre 
a Educação Infantil solicitada pela UNCME/RS e a BNCC. Ainda, destacou 
que nenhum dos municípios presentes concluiu as atividades para a 
organização do referencial Curricular Municipal. Dando prosseguimento, os 
conselheiros passaram a análise dos seguintes processos: a) escola Faz 
de Conta: conselheira Rosana : a escola devera receber nova visita da 
Comissão Verificadora CME/SMEd; b) PPP da escola municipal de Educação 
Infantil Nilza Gonçalves: conselheira Rita levara consigo o PPP e o regimento 
da escola para análise; c) c) regimento Escola Municipal de Ensino 
Fundamental São Miguel: devera receber Parecer de aprovação; d) as 
escolas Terra Matter, Educarte 1, Carinha de Anjo e Oficina do Saber 
deverão protocolar neste CME os documentos atualizados para posterior 
visita; e) a Escola de Educação Infantil Fazendo Arte deverá receber visita da 
Comissão verificadora CME/SMEd. A seguir, a conselheira Katia informou 
que a SMEd pretende organizar uma comissão que fiscalizara mais 
atentamente as escolas de Educação Infantil que se candidatarem a compra 
de vagas pelo Município. Por fim, o conselheiro Minasi apresentou ao 
Pleno detalhes do Curso sobre elaboração de Regimentos e PPPs a ser 
ofertado para as direções das escolas do Município, destacando entre outros 
pontos: objetivos, programa, carga horaria e constituição das turmas. 
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 . 
 

 

 

 

Maria Aparecida Reyer 

Presidente do CME 

 

 

 

     Lílian Xavier Machado 

                                                       Secretária do CME 


