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Ata nº    25  /2020
Aos  dois  dias  do mês de setembro de dois  mil  e  vinte,

reuniram-se, por  videoconferência e  em virtude da Pandemia
da COVID 19, os conselheiros Lisiane Kisner Silveira Torres, Tania
Clarindo,   Suzane  Barros,  Ana  Garima  Jacques,  Ana  Claudia
Moraes  Costa,  Bárbara  Bauer  Silva,  Sandra,  Rita  de  Cássia
Madruga  de  Souza,  Vinícius  Kercher  da  Silva,    e  a  assessora
técnica  Jaqueline  Micelle,  presididos  pela  conselheira  Waléria
Vargas.  Ausentes,  por  motivos  justificados,  as  conselheiras
Rejane  Magano  e  Gionara  Tauchen.  A  reunião  começou  a
presidente  informando  que  uma  nova  firma  contratada  pela
Prefeitura Municipal do Rio Grande será responsável pelo serviço
de limpeza no CME. Também solicitou que as conselheiras Ana
Crstina e Liziane se responsabilizem por responder uma pesquisa
da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL – sobre Educação
Especial.  A  presidente  comentou  que  conversou  com  o
Secretário de Município da Educação, senhor André Lemes, a fim
de  que  o  mesmo  entre  em  contato  com  a  professora  Maria
Aparecida  Reyer  para  que  a  mesma  passe  a  participar  das
reuniões do Pleno em função das importantes contribuições que
a  mesma  poderá  compartilhar  com  o  grupo  de  novos
conselheiros.  Ainda,  a  presidente  informou  ao  Secretário  a
ausência dos representantes do Conselho Tutelar nas reuniões
do CME. A seguir, a presidente ressaltou sua intenção de que o
trabalho realizado por  esse conselho continue sendo feito em



regime  de  cooperação  entre  todos.  Informou,  ainda,  que  na
última  reunião  entre  o  Ministério  Público,  os  conselhos
municipais de Educação da Azonasul e o Secretário André, esse
último informou que o documento que abordará o calendário de
retomado das aulas no período de pandemia será organizado em
parceria da SMEd com o CME do Rio Grande. Também solicitou
que  o  Parecer  002/2020  seja  revisto  no  que  diz  respeito  às
flexões de gênero e reenviado à SMEd. Comprometeram-se em
realizar  a  revisão  e  adequação  do  Parecer  002/2020  as
conselheiras Suzane e Liziane. Dando continuidade, a conselheira
Ana  Cláudia  manifestou-se  dizendo  que  não  encaminhou
contribuições  para  a  elaboração  do  parecer  de  provação  do
Plano  de  Contingência  uma  vez  que  o  trabalho  já  havia  sido
realizado por pessoas capacitadas para tal e que a compilação de
documentos da Coordenadoria de Educação fo encaminhada por
ela  como  forma  de  contribuir  para  a  elaboração  do  citado
parecer. A partir desse momento, a assessora técnica Jaqueline
fez a leitura da Ata 024/20, a qual foi aprovada por unanimidade.
A conselheira Suzane propôs que se convide a direção da Escola
Paulo Freire para uma reunião a fim de tratar sobre a atualização
do Regimento e PPP da Escola. A presidente lembrou a todos que
na data de amanhã, três de setembro, às catorze horas, o Pleno
se  reunirá  com  o  Secretário  de  Município  de  Educação  e  o
mesmo será convidado a participar da reunião com a direção da
escola Paulo Freire. A ,seguir, a conselheira Rita informou que,
em reunião da SMEd com as escolas particulares de Educação
Infantil, foi informado que a Vigilância Sanitária dará um prazo
maior para as escolas cujos alvarás de funcionamento já tenham
expirado e que o Secretário André propõe que o CME elabore
um documento informando as medidas a serem adotadas com
relação  às  escolas  de  Educação  Infantil  que  tiveram  sua



autorização vencida durante o período de Pandemia. A assessora
técnica  Jaqueline  propôs-se  a  solicitar  documento  oficial  da
Vigilância Sanitária a fim de embasar a Informação que deverá
ser encaminhada às escolas. Dando prosseguimento à reunião,
passou-se  à  análise  da  proposta  de  Parecer  elaborado  pela
conselheira Lisiane sobre a aprovação do Plano de Contingência
do  Sistema  Municipal  de  Ensino  do  Rio  Grande.  Foram  feitas
algumas  alterações  no  teor  do  texto,  com  a  concordância  de
todos os presentes. Em virtude de não haver tempo hábil para a
análise  de  todo  o  documento,  acordou-se  que  o  mesmo
continuará  sendo  analisado  amanhã,  após  a  reunião  com  o
Secretário  de  Município  da  Educação.  Esgotada  a  pauta  da
reunião e nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Xavier Machado,
lavro a presente Ata que, após lida e arovada, será assinada por
mim   presidente.
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