Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Conselho Municipal de Educação
Ata nº 018 /2020
Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, reuniram-se,
por videoconferência e em virtude da Pandemia de COVID-19, os
conselheiros Ana Cláudia Moraes Costa, Ana Cristina Garima Jacques,
Bárbara Bauer Silva, Gionara Tauchen, Lisiane Kisner Silveira Torres, Rita
de Cássia Madruga de Souza, Sandra Rejane de Ávila, Suzane Barros,
Tânia Clarindo, Vinícius Kercher da Silva; a assessora técnica Jaqueline
Micelle, a secretária Lilian Xavier Machado; presididos pela conselheira
Waléria Vargas Busetti . Ausente, por motivo justificado, a conselheira
Rejane Magano. A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata
017/2020. A seguir, a presidente informou que, na última reunião com o
grupo de Trabalho do Comitê de Contingência da SMEd, sugeriu a criação
de um detalhamento do trabalho já realizado por aquela equipe, o qual seria
encaminhado para o conhecimento do Pleno do CME. Também solicitou
que algum conselheiro a represente nas reuniões das segundas-feiras
realizadas pelo Comitê. A conselheira Suzane informou que, em conversa
com o secretário de Município da Educação, André Lemes, foi solicitado o
envio ao SINTERG do cronograma das reuniões realizadas pela secretaria
de Educação com as direções das escolas municipais. O Secretário teria
informado que o acesso ao conteúdo das reuniões não foi permitido porque
o documento elaborado ainda necessita da aprovação do CME. O
conselheiro Vinícius prontificou-se a encaminhar o registro das reuniões do
Comitê para os membros do CME que dele fazem parte. Dando
continuidade, passou-se à leitura do ofício 030/2020, encaminhado pela
Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul. Após a
leitura, a presidente enfatizou que é necessário atenção acerca dos
questionamentos levantados e nas tomadas de decisões, os quais são de
extrema importância no momento atual. Nesse momento, a conselheira
Suzane solicitou escusas pela necessidade de retirar-se da reunião por estar
recebendo um chamado de urgência pela direção da CNTE sobre a votação
do FUNDEB. A presidente propôs que se continue o debate sobre o ofício
mencionado na próxima reunião. A assessora técnica Jaqueline informou
que algumas escolas já estariam enviando material didático aos alunos, por
conta própria e sem a normatização pelo CME. A conselheira Sandra

destacou que há que se ter um olhar cuidadoso acerca da distribuição
desses materiais bem como na validação das atividades não presenciais em
razão da situação difícil pela qual as famílias estão passando. A seguir,
comunicaram que continuarão participando das reuniões do Comitê os
seguintes conselheiros: Liziane, Waléria, Vinícius, Ana Garima, Rejane,
Tãnia, Sandra e Bárbara Dando prosseguimento à reunião, passou-se a
análise de proposta de Parecer de reorganização do calendário escolar e
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, em função da pandemia de
COVID-19. O citado parecer foi aprovado pela unanimidade do plenário,
tendo recebido o número 001/2020. O mesmo deverá ser encaminhado à
SMEd, à Associação das escolas particulares de Educação Infantil e à
UNCME/RS. A seguir, a conselheira Ana Garima sugeriu que os
conselheiros enviem para a conselheira Gionara suas considerações acerca
do novo parecer a ser elaborado conforme a Câmara de legislação e
Normas do CME a qual pertencem, o que foi aceito por todos. Sendo
assim, acordou-se que a próxima reunião terá como pauta principal a
elaboração de novo Parecer do CME. 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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