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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove,              
reuniram-se na sede do CME os conselheiros Elisângela Gonçalves,Kátia         
Leivas, Luís Fernando Minasi, melissa Velho de Moraes, Rita de Cássia           
Madruga de Souza, Rosana Pfarrius; a assessora técnica do CME Jaqueline           
Micelle, a secretária Lílian Maria Xavier Machado, presididos pela         
conselheira Maria Aparecida Reyer. Ausentes, por motivo justificado, as         
conselheiras Rosimeri Machado e Sandra Iara Castro. A reunião começou          
com a leitura e aprovação da Ata 026/2019. A seguir, foi repassada ao             
Pleno a seguinte correspondência recebida pelo CME: a) convite,         
encaminhado pela Câmara de Vereadores do Rio Grande, para Audiência          
Pública para tratar do tema Suicídio referente ao Setembro Amarelo. A           
seguir, o conselheiro Minasi repassou a todos alguns questionamentos         
apresentados por ele à Secretária de Município da Educação em reunião que            
contou com a presença da presidente do CME.Também disse que a reunião            
foi solicitada a partir de diálogos feitos durante os Encontros Pedagógicos           
com as direções das escolas públicas e outras questões do próprio CME.            
Sendo assim , elencou os seguintes pontos abordados: 1. Como a SMEd tem             
acompanhado e controlado a carga horária disponível em cada unidade          
escolar do sistema? Há conhecimento exato do todo e de cada escola?; 2.             
Quem poderia dentro da SMEd apresentar ao CME a realidade de cada            
unidade do Sistema;3. Há na SMEd setor responsável e com delegação de            
analisar e aprovar os projetos permanentes – apresentados no PPP - vindos            
das escolas. Mesmo que exija despesas principalmente com pessoal?; 4.Há          
um grupo multidisciplinar integrado ativo na SMED que acompanhe as          
propostas e práticas pedagógicas nas escolas?; 5. Hoje, quantas         
convocações de professores existem e quantas realmente são necessárias?;         
6. Que critérios são usados para essas convocações? Quem analisa tal           
necessidade? ; 7. Onde estão estas horas convocadas? O que elas           
atendem?; 8.Grupos de EJA – Quantos existem? Número de alunos total e            
por escola? Professores disponibilizados total e por escola e número de           
alunos atendidos. Relação matrícula inicial ano letivo – e a frequência hoje,            
23 de setembro de 2019? Que planejamento exige dentro do que se            
evidencia?; 9. Escola Viva o que faz – o que atende – carga horária que              
dispõe – número de estudantes que a frequentam? – Corpo Administrativo           



que a compõe?; 10.  Centro Esportivo Praça Saraiva – o que atende – onde              
atende – carga horária que dispõe – número de pessoas que o frequentam –              
estudantes e comunidade – Corpo Administrativo; 11. Que proposta a SMEd           
tem hoje para as Escolas e Educação do município? Como está           
pretendendo desenvolver o que está organizando com referência a         
implantação da BNCC?; 12. O Plano Municipal de Educação - que avaliação            
teve nestes cinco anos – 2014 – 2019? O que falta cumprir e o que não foi                 
efetivado?; 13. Que avaliação a SMEd tem sobre o trabalho na sala de             
recursos – custo/benefício – tem tido resultados positivos?; 14. Monitoria dos           
alunos deficientes – como tem sido atendida as necessidades - REAIS – das             
escolas? Que dizem as professoras das salas de aula inclusiva? A Secretaria            
já as escutou?; 15. Como tem sido tratado os alunos que apresentam Altas             
Habilidades e superdotação?; 16. Como está sendo o diálogo entre as           
Escolas e a SMEd e vice versa? ; 17. Está havendo controle com o inchaço               
da Folha de pagamento?; 18. Relação da SMEd com o SINTERG – como             
acontece e o que discutem?; 19. Como funciona a Assessoria da Secretária            
e como ela resolve as adversidades de informação, comunicação e          
resolução de problemas?; 20. Para 2020 – Ano Eleitoral – que proposta a             
SMEd vai apresentar? ; 21. Como o Executivo conhece e acompanha a            
proposta de Educação até então desenvolvida pela Secretaria – SMEd? .           
Após a fala do conselheiro Minasi, a conselheira Rosana informou que a            
Coordenação do SINTERG solicita uma reunião com o pleno do CME para            
tratar sobre a proposta da nova composição do Conselho de Educação O            
conselheiro Minasi sugeriu que o SINTERG apresente a proposta por escrito           
e com a devida justificativa. Por fim, o Pleno do CME homologou os             
certificados que serão emitidos aos que concluíram os Encontros         
Pedagógicos, por atenderem aos requisitos para tal. 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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