
 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal do Rio Grande 

Conselho Municipal de Educação 

 Ata nº 002/2020 

  

 Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte, reuniram-se na sede do CME 

os conselheiros Elisangela Gonçalves, Kátia Leivas, Joelma Madruga Furtado, Luís 

Fernando Minasi, Maria Aparecida Reyer, Rosimeri Machado, Rosana Pfarrius, Rita 

de Cássia Madruga de Souza; a assessora técnica Jaqueline Micelle, a secretária Lilian 

Xavier Machado, presididos pela conselheira Melissa de Moraes Rodrigues.  A reunião 

começou com a leitura e aprovação da Ata 001/2020. A seguir, a presidente informou 

a todos que, por solicitação da SMEd o nome do Documento orientador Municipal 

deverá ser mudado para “Documentori Orientador Curricilar do território Municipal 

Rio-Grandino”, o que foi aceito por todos. Também decidiu-se pela não necessidade 

de emitir uma re-ratificação sobre o assunto, mas uma substituição do documento nos 

sites publicados. O conselheiro Minasi destacou que o CME é um órgão de Estado, 

portanto, instituição burocrata e mencionou que, a seu ver, todas as solicitações da 

SMEd devem ser caminhadas e respondidas por escrito. Após, passou-se a tratar sobrea 

proposta encaminhada pela SMEd sobre a mudança da Resolução 036 do CME. A 

presidente propôs que o Pleno, em conjunto, analise a proposta ponto a ponto. A 

conselheira Maria Aparecida questionou se a SMEd deseja a elaboração de uma ínica 

resolução para as escolas públicas ao que a conselheira Kátia respondeu 

afirmativamente, frisando que a Resolução 026 que se refere às escolas de Educação 

Infantil particulares permaneceria inalterada. O conselheiro Minasi sugeriu que repasse 

o material dos Encontros Pedagógicos, em um número reduzido de encontros, aos 

professores das demais escolas que não realizaram o curso Ainda, alertou que este 

CME precisa tomar decisões políticas muito sérias e repensar a composição das 

Câmaras deste CME. Dando continuidade, os conselheiros passaram à leitura e 

considerações sobre a resolução 036. Como não houve tempo hábil para o término do 

estudo, acordou-se que, na p´roxima reunião, deverá ser apresentada uma proposta da 

nova resolução, baseada nos documentos já existentes, para nova discussão e prossível 

votação.  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. 

 

 

 

 

Melissa de Moraes Rodrigues 

Presidente do CME 

 



 

 

 

 

Lilian Xavier Machado 

Secretaria do CME 


