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Conselho Municipal de Educação

Ata nº   38 /2020
Aos  oito  dias  do  mês  de  dezembro  de  dois  mil  e  vinte,

reuniram-se por  videoconferência,  em virtude da Pandemia da
COVID  19,  os  conselheiros  Ana  Cláudia  Moraes  Costa,  Ana
Cristina  Garima Jacques,  Bárbara  Bauer,  Lisiane  Kisner  Silveira
Torres,  Melissa  Osório  de  Souza,   Rita  de  Cássia  Madruga  de
Souza,  Suzane  Barros,  Tania  T.  Clarindo,  Vinícius  Kercher;  a
assessora  técnica  Jaqueline  Micelle,  a  secretária  Lílian  Xavier
Machado, presididos pela conselheira Waléria Vargas. A reunião
começou com a leitura e aprovação da Ata 037\2020. A seguir, a
conselheira Bárbara comunicou a todos que está solicitando seu
afastamento do Conselho Municipal de Educação em razão de
ter  sido  transferida  para  o  município  do  Chuí.  A  conselheira
Gionara  também  comunicou  que  pretende  solicitar  seu
afastamento em razão de gravidez que exige cuidados. Após, a
presidente comunicou que a SMEd encaminhará essa semana ao
CME, de forma virtual, cerca de três processos de autorização de
funcionamento  de  escolas  e  solicitou  quais  os  conselheiros
poderiam ficar com a relatoria dos mesmos. Comprometeram-se
a analisar os processos os seguintes conselheiros: Waléria e Rita
de  Cássia,  Tania  e  Melissa  e  Lisiane  e  Gionara.  A  assessora
técnica informou que entrou em contato com a direção da Escola
Paulo Freire para tratar sobre a solicitação da secretária da SMEd
de  emissão  de  Históricos  Escolares.  A  diretora  da  Escola
informou  que  em  nenhum  momento  solicitou  à  SMEd  que



emitisse históricos escolares para o corrente ano e acrescentou
que deve ter havido um equívoco por parte daquela Secretaria,
uma vez que o que foi solicitado por ela foi apenas um modelo
de  histórico  escolar  para  a  EJA.  A  seguir,  a  conselheira  Tania
propôs  que  se  antecipe  a  última reunião  do  Pleno  neste  ano
marcada  para  vinte  e  dois  de  dezembro,  o  que  todos
concordaram. Dando prosseguimento, a conselheira Ana Cláudia
deu continuidade à apresentação de proposta de Parecer, o qual
toma  ciência  do  PPP,  aprova  o  regimento  e  autoriza  o
funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental para
Jovens  e  Adultos  Paulo  Freire,  o  qual  foi  aprovado  por
unanimidade. A conselheira Liziane questionou sobre o envio por
parte da SMEd às direções das escolas do calendário letivo do
ano de dois mil e vinte e um. A presidente disse que o envio foi
realizado para que a direção e os professores pudessem fazer
contribuições no documento, o qual retornará à SMEd e, assim
que for  finalizado,  deverá ser encaminhado ao CME. A seguir,
tratou-se  sobre  a  ausência  da  funcionária  do  CME,  Maria
Aparecida  Reyer,  nas  reuniões  do  Pleno.  A  presidente
prontificou-se  a  contatar  a  funcionária  a  fim  de  esclarecer  a
situação  funcional  da  mesma,  uma  vez  que  essa  consta  na
efetividade do CME, e que repassará as informações obtidas à
conselheira  Gionara  para  que  ela  compartilhe  com  os  demais
conselheiros  na  próxima  reunião.  A  conselheira  Ana  Cláudia
informou que estará entrando em férias na próxima semana e
agradeceu o trabalho realizado com todos os membros do Pleno.
Por fim, a presidente comunicou que precisará ausentar-se nas
próximas  reuniões  e  que  deverá  ser  substituída  pela  vice-
presidente  do  CME,  conselheira  Gionara,  e  ,no  caso  da
impossibilidade  dessa,  pela  conselheira  mais  antiga,  qual  seja
Rita  de  Cássia  Madruga  de  Souza.  Agradeceu  imensamente  o



trabalho realizado por toda a equipe deste Conselho e desejou a
todos um feliz final de ano.  Esgotada a pauta da reunião e nada
mais  havendo  a  tratar,  eu,  Lílian  Xavier  Machado,  lavro  a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e
pela presidente.

Lílian Xavier Machado
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