
Ata 38/2020 

 Reuniram-se através da Plataforma Digital Zoom às 14:00 horas do dia 

trinta de dezembro do ano de dois mil e vinte, os integrantes do Comitê Municipal 

de Elaboração e Monitoramento do Plano de Contingência para a COVID-19 no 

âmbito do Sistema Municipal de Ensino do Rio Grande. Estando presentes os 

seguintes membros: André Lemes da Silva; Andrea Nunes da Rosa; Bernadete 

Marin de Oliveira Moraes; Carla Renata do Pinho Martins; Chirly Machane Cesar 

Duarte; Dóris Nogueira; Mirene Cavalcante Meireles; Patricia Amaral; Patricia 

Noronha; Rosane Machado de Azevedo; Roselle Solano Rodrigues; Tânia 

Tuchtenhagen Clarindo; Vinícius Kercher. O Secretário de Município da 

Educação Prof. André Lemes deu início a reunião mencionando que a pauta da 

será apresentação dos pareceres do Plano de Contingência, solicitando que 

Tânia Tuchtenhagen coordene a reunião devido estar em atividade presencial 

na Secretaria da Educação. Neste primeiro momento foi decidido que serão 

apresentados todos os pareceres aprovados. Roselle Rodrigues apresentou o 

parecer da E.M.E.F. Cristovão Pereira de Abreu estando em situação de 

aprovado. O pleno aprovou o Plano de Contingência. Vinícius Kercher 

representando Elisangela Macedo que não se fez presente por motivo 

justificado, apresentou o parecer da E.M.E.I. Vila da Quinta, mencionando que a 

comissão indicou a aprovação. O pleno aprovou o Plano de Contingência. 

Patricia Amaral apresentou os pareceres das instituições de ensino E.M.E.F. 

Argemiro Dias Limas, E.M.E.I. Prof.ª Verenice Ferreira Gonçalves; E.M.E.I. Casa 

da Criança Augusto Duprat e E.M.E.F. Frederico Ernesto Buchholz estando 

todos em situação de aprovados. O pleno aprovou os Planos de Contingência. 

Andrea da Rosa apresentou o parecer da Escola de Educação Infantil Algodão 

Doce indicando a aprovação do plano. O pleno aprovou o Plano de Contingência. 

Nesse segundo momento será apresentado os pareceres das instituições de 

ensino que estão em situação de análise.  Roselle apresentou o parecer da 

E.M.E.J.A. Paulo Freire, E.M.E.F. Assis Brasil e E.M.E.F. e Alcides Maia estando 

todos em situação de análise. Andrea Rosa apresentou o parecer da  E.M.E.I. 

Prof.ª Daisy Mª Guma Pagel mencionando que o plano está em situação de 

análise. Patricia Amaral apresentou o parecer da Escola de Educação Infantil Tia 

Glecy, Escola de Educação Infantil Caminho Encantado e Escola de Educação 

Infantil Querubim, estando ambos em situação de análise. Neste momento foi 



aprovado a ata 37/2020. Em tempo Dóris Nogueira solicitou que fosse registrado 

na ata, seu questionamento no início da reunião a respeito, da informação 

recebida no SINTERG, de que as colegas deverão entregar os pareceres 

presencialmente nas escolas a partir de 4/1/2021. O Secretário respondeu que 

a orientação não procede. Dóris relatou que o Sindicato também não concorda 

com esta orientação da entrega presencial de pareceres uma vez que, poderá 

ocorrer aglomeração nas instituições de ensino. A reunião finalizou com o Comitê 

indicando que não seja retomado o ensino presencial no mês de janeiro no 

território Rio-grandino em todas as redes de ensino, devido ao aumento de casos 

da pandemia do Covid-19. Sem mais nada a constar foi feita a leitura da ata, 

sendo aprovada pelo pleno. Sem mais nada a constar e por ter secretariado a 

presente reunião eu, Vinícius Kercher, dou por encerrado a presente ata. 


