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Prefeitura Municipal do Rio Grande
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Ata nº 012 /2020
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, reuniram-se, por
videoconferência e em virtude da Pandemia de COVID-19, os conselheiros
Elisângela Gonçalves Macedo, Joelma Madruga Furtado, Kátia Leivas,
Luís Fernando Minasi, Maria , Rita de Cássia Madruga de Souza, Rosana
Pfarrius ; a assessora técnica Jaqueline Micelle, a secretária Lilian Xavier
Machado, presididos pela conselheira Melissa de Moraes Rodrigues. A
reunião começou com a presidente. Solicitando que os conselheiros
realizassem uma avaliação pessoal a respeito da atual situação dos mesmos
no CME. A conselheira Joelma afirmou que vê a necessidade do CME
reassumir suas funções acompanhando todos os mais recentes documentos
exarados pela UNCME/RS e UNDIME, acompanhar as “lives” dessas
entidades, a fim de estar esclarecido dobre as ultimas determinações desses
órgãos e passar a agir como órgão propositor. A conselheira Elisângela
concordou com a conselheira Joelma e destacou a importância dos
conselheiros registrarem suas proposições em forma de Indicação e envialas para o conhecimento do Secretário de Município da Educação. A
conselheira Rita concordou com ambas, porém afirmou tem continua
participando das reuniões do Pleno em consideração aos demais colegas e à
presidente, uma vez que o Secretário de Município da Educação já deixou
claro em diversas ocasiões que este CME não possui mais legitimidade. A
assessora técnica Jaqueline lembrou que, conforme fala do Prefeito
Municipal, enquanto não houver a homologação da nomeação dos
próximos conselheiros, o atual Pleno devera continuar exercendo suas
atribuições. A conselheira Kátia disse ainda não ter sido informada por seus
superiores sobre sua substituição no CME. A presidente, então, relatou seu
constrangimento nas reuniões que tem participado como representante do
CME pela fala do Secretário André em desconsiderar o atual Pleno e que
não se sente segura em tais reuniões pois não é reconhecida como
conselheira pela SMEd, não atua mais na sala de aula nem tampouco como
gestora escolar. Sugeriu, portanto, uma reunião entre o CME e o Secretário
André para que o mesmo estipule uma data de termino da atuação do atual
Pleno. O conselheiro Minasi propôs que a reunião seja realizada com o
Executivo Municipal e que há que se ter coerência na fala e nas ações, uma

vez que a participação do CME nas reuniões organizadas pela SMEd é que
estaria dando sustentação às medidas tomadas por aquela Secretaria.
Acrescentou que e necessário que o Prefeito Municipal se posicione sobre
o caso e sugeriu que todos os conselheiros coloquem seus cargos à
disposição do Executivo, uma vez que se já existe um novo Pleno formado
e que é importante os novos conselheiros exercerem suas funções. A
conselheira Rita concordou com as colocações do conselheiro Minasi. A
assessora técnica Jaqueline disse acreditar que o Prefeito Municipal deverá
dar retorno à solicitação encaminhada pelo CME. A presidente do CME
destacou que, a seu ver, este Conselho deveria ser informado oficialmente
do término de suas funções, até porque tal situação implica em mudança na
vida funcional de alguns conselheiros . Ressaltou que sempre assumiu suas
funções e seu comprometimento como conselheira e que assim pretende
agir ate o término de sua atuação no CME, porém acha imprescindível que
seja estipulada uma data limite para tal. O conselheiro Minasi explicou que
colocar os cargos à disposição significa aguardar os decretos de nomeação
dos novos conselheiros. A conselheira Elisângela concordou com o envio
de documento ao Executivo solicitando resposta a reinvindicação do CME
para a tomada das próximas decisões. A presidente também propôs que as
reuniões do Pleno passem para as sextas-feiras para que a mesma possa
levar ao conhecimento do Comitê de Contingenciamento da Pandemia a
posição do pleno sobre os assuntos pertinentes a retomada das aulas, o que
foi aceito por todos. 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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