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 Aos doze 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,  Kátia Leivas, Luís Fernando Minasi,  Rita 

de Cássia Madruga de Souza, Rosimeri Machado ; a assessora técnica 

Jaqueline Micelle, a secretária Lilian Xavier Machado, presididos pela 

conselheira Melissa de Moraes Rodrigues. A reunião começou a presidente 

ressaltando que, embora seja este grupo de conselheiros que deveria estar 

respondendo pelo CME uma vez que os novos conselheiros de educação 

ainda não foram nomeados pelo Prefeito Municipal, a SMEd não reconhece 

mais a legitimidade do atual Pleno. O conselheiro Minasi mencionou que a 

conselheira Rita continuará sendo suplente como representante das Escolas 

Particulares na nova composição do CME e que lastima o processo de total 

desconsideração do CME pela SMEd, uma vez que o novo Pleno só passará 

a ter legitimidade após a emanação de Decreto Municipal. Em vitude dos 

vários constrangimentos vividos pela presidência do CME, sugere a 

colocação dos cargos à disposição do Executivo. A seguir, o conselheiro 

Minasi leu para todos proposta de documento a ser encaminhado ao 

Prefeito Municipal, com cópias para a SMEd e Regional das Promotorias, 

em Pelotas. A presidente agradeceu a todos o apoio recebido durante todo 

esse tempo e, principalmente, na última reunião e concordou com a 

sugestão do conselheiro Minasi. A conselheira Elisângela destacou que se 

encontra frente a um dilema por ser representante da SMEd no CME: por 

um lado, concorda com todas as argumentações do pleno; por outro lado 

não se sente confortável em assinar o documento proposto. A conselheira 

Kátia lembrou que, apesar de ambas serem representantes da SMEd no 

CME, isso não as impediria de sempre concordar com as decisões tomadas 

por aquela Secretaria. A partir dessas colocações, o conselheiro Minasi 

apresentou uma nova proposta: que se encaminhe ao Secretário de 

Município da Educação um ofício informando que, diante das atuais 

circunstâncias, a maioria dos presentes nesta reunião decidiu pelo 

encerramento de suas atividades como conselheiros de educação. Ainda, 

propôs que se encaminhe cópia desse documento ao Prefeito Municipal, ao 

promotor Regional de Justiça, Dr. Charqueiro e a UNCME/RS, o que foi 



aceito pela  maioria dos presentes. Por fim, a presidente agradeceu a todos 

o aprendizado como conselheira de educação, as experiências trocadas com 

o grupo e o incentivo recebido pelo desafio em candidatar-se à presidência 

deste Conselho. O conselheiro Minasi destacou a relevância do trabalho 

prestado por esse grupo de conselheiros. Todos os demais conselheiros 

agradeceram o convívio e o aprendizado compartilhado e lamentaram a 

dissolução do grupo. 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 
 

 

 

 

 

 


