Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Conselho Municipal de Educação
Ata nº 014 /2020
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, reuniramse, por videoconferência e em virtude da Pandemia de COVID-19, os
conselheiros Ana Cláudia Moraes Costa, Ana Cristina Garima Jacques,
Bárbara Bauer Silva, Eduarda Porciúncula, Gionara Tauchen, Lisiane
Kisner Silveira Torres, Luciara Plá dos santos, Rejane Magano Souza,
Rita de Cássia Madruga de Souza, Sandra Rejane de Ávila, Suzane Barros,
Tânia Clarindo, Vinícius Kercher da Silva, Waléria Vargas Busetti ; a
assessora técnica Jaqueline Micelle, a secretária Lilian Xavier Machado.
Também presentes na reunião o Excelentíssimo prefeito Municipal, senhor
Alexandre Lindemeyer; o Secretário de Município da educação, André
Lemes, o Superintendente Pedagógico da SMEd, Felipe Alonso; a
Superintendente Administrativa da SMEd, Vanessa Pintanel e as exconselheiras do CME, Elisângela Gonçalves e Melissa Velho de Moraes. A
reunião começou com o secretário André agradecendo a disponibilidade de
todos e realizando um relato da situação dos antigos conselheiros do CME
que tiveram seu mandato vencido, sendo necessário, portanto, que a SMEd
encaminhasse ás entidades que compõem o CME solicitação de novos
membros. O Secretário também enalteceu o trabalho realizado pelo CME
até a presente data e agradeceu a contribuição de todos, frisando a intenção
de dar continuidade ao trabalho em regime de parceria entre CME e SMEd.
A seguir, todos os presentes realizaram uma breve apresentação, falando de
suas experiências profissionais e de suas expectativas frente aos novos
desafios. Após a apresentação de todos, a palavra passou ao prefeito
Municipal, Alexandre Lindemeyer, que destacou a importância do
momento vivido e as dificuldades enfrentadas pelo período de Pandemia.
Em seguida, o Prefeito deu posse aos novos conselheiros e desejou a todos
um bom trabalho. O Secretário de Educação solicitou que os novos
membros do Pleno, em uma próxima reunião, atentem para quatro
solicitações, quais sejam: a) eleição da nova presidência do CME;
b)estabelecimento de uma agenda de reuniões ordinárias; c) participação de
todos os conselheiros no Comitê de Enfrentamento à Pandemia e, d) a mais
urgente, a elaboração de norma sobre a questão da educação em tempos de
Pandemia à luz das resoluções já emanadas pelos Conselhos Estaduais e

Nacionais. Agendou-se, portanto, a próxima reunião do pleno para o dia
trinta de junho, ás catorze horas.
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.
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Secretaria do CME

