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Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte, reuniram-se na sede do
CME os conselheiros Elisangela Gonçalves, Kátia Leivas, Melissa de Moraes
Rodrigues, Rosana Pfarrius, Rita de Cássia Madruga de Souza; a assessora técnica
Jaqueline Micelle, a secretária Lilian Xavier Machado, presididos pela conselheira
Maria Aparecida Reyer. Ausentes, por motivo justificado, os conselheiros Luis
Fernando Minasi, Rosimeri Machado e Sandra Iara Castro. A reunião começou com a
leitura de uma mensagem de boas-vindas a todos os conselheiros. A presidente
ressaltou a importância do aprendizado constante por parte dos conselheiros e do
trabalho em equipe e aproveitou para agradecer o apoio recebido durente seus seis
anos como presidente deste Conselho. Após, informou que ela e a conselheira
Melissa estiveram em reunião com a Secretária de Município de Educação, na data de
dezoito de fevereiro para a apresentação da futura presidente do CME e a
apresentação, por parte da SMEd, da plataforma que será disponibilizada para as
escolas municipais inserirem seus textos na construção dos PPPs. Ressaltou que a
plataforma digital está sendo elaborada pela SMEd em parceria com a Universidade
do Rio Grande. Também mencionou a presidente que, a seu ver, após inseridos todos
os dados pelas escolas, o documento deverá ser enviado ao CME por meio físico. A
conselheira Kátia apresentou proposta encaminhada pela equipe pedagógica da SMEd
acerca das mudanças na Resolução 036 do CME, baseadas nos documentos
elaborados pelo conselheiro Minasi quando da oferta dos Encontros Pedagógicos.
Ainda, também informou que a SMEd solicita com urgência a mudança de
nomenclatura do documento que Documento Orientador da Base Comum Curricular
do Território Municipal no Rio Grande para “ Documento Orientador Curricular do
Território Rio-grandino”. Tal solicitação visa a imediata publicação de Decreto
Municipal a respeito do assunto. A presidente sugeriu que a Resolução 036 do CME
seja revogada e a partir da proposta encaminhada pela SMEd e das considerações do
conselheiro Munasi durante os Encontros Pedagógicos, seja elaborada uma nova
resolução, com a maior brevidade possível. Ambas as propostas foram aceitas pela
unanimidade do Pleno Ainda, a conselheira Maria Aparecida , solicitou que se
encaminhe correspondência para as entidades ausentes que deveriam compor o Pleno
do CME, inclusive a 18 ª CRE, cuja representane não encontra-se mais vinculada
àquela entidade. A seguir, a conselheira Rita relatou o problema que sua escola e
outras vem enfrentando com os alunos oriundos da compra de vagas pela SMED, os
quais neccessitam de atendimento especializado e não contam com a presença de
monitor nem sala de recursos. A conselheira Elisangela afirmou entender o problema

enfrentado pelas escolas que participam da compra de vagas pelo municipio, porém
acredita que a SMEd deva ser procurada pelas direções dessas escolas para a busca de
uma solução, uma vez que esses alunos são responsabilidade do município e, portanto,
devem ter suas necessidades atendidas. Ainda, prontificou-se a levar ao conhecimento
da Superintendência Pedagógica daquela Secretaria o problema relatado para buscar a
melhor solução e alertou para a questão da LDI que prevê que as escolas privadas
precisam se adequar às legislações da Educação Especial. Dando continuidade, a
presidente Maria Aparecida passou a presidência deste Conselho a conselheira eleita
Melissa de Moraes Rodrigues e a vice-presidência ao conselheiro Luís Fernando
Minasi. A conselheira Melissa agradeceu a oportunidade e afirmou que acredita ser
essa uma chance de aprendizado e de decisões em grupo que visam a melhoria da
educação no município. Esgotada a pauta da reunião e, nada mais havendo a tratar, eu,
Lilian Maria Xavier Machado, lavro a presente Ata que será assinada por mim e pela
presidente.
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