Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Conselho Municipal de Educação
Ata nº 41/2020

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e
vinte, reuniram-se por videoconferência, em virtude da
Pandemia da COVID 19, os conselheiros Ana Cristina Garima
Jacques, Lisiane Kisner Silveira Torres, Rejane Magano, Rita de
Cássia Madruga de Souza, Olga Ávila Costa, Tania T. Clarindo,
Vinícius Kercher; a assessora técnica Jaqueline Micelle, a
secretária Lílian Xavier Machado, presididos pela conselheira
Waléria Vargas. Ausentes, por motivo justificado, as conselheiras
Ana Claúdia Moraes Costa, Gionara Tauchen e Suzane Barros. A
reunião começou com a conselheira Tania apresentando a
proposta de Parecer nº 012/2020 , o qual toma ciência e aprova
o calendário escolar do ano letivo de 2021 da Rede Municipal de
Educação do Rio Grande. Após a análise, o referido parecer foi
aprovado pela unanimidade do Pleno. Nesse momento, tomou
parte na reunião o Secretário de Município da Educação, André
Lemes, que aproveitou a oportunidade para agradecer o
trabalho realizado pelos atuais conselheiros frente aos
problemas enfrentados relativos à pandemia da COVID-19,
ressaltando o respeito e a admiração por todos. Também
agradeceu, em especial às funcionárias do CME, Lílian e
Jaqueline, pelo apoio e dedicação em suas atividades neste
Conselho e, principalmente, à presidente do CME pela relação de
trabalho e respeito mantido junto à secretaria de Educação. A
seguir, a presidente agradeceu as palavras do Secretário e o

parabenizou por sua atuação como Secretário de Educação e
também como vereador do município do Rio Grande. Todos os
presentes manifestaram seus agradecimentos pelo trabalho
realizado, pela relação de amizade e comprometimento,
desejando um feliz Natal e um novo ano repleto de saúde e
felicidade. 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.
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