Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Conselho Municipal de Educação
Ata nº 020 /2021

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e um,
reuniram-se, por videoconferência e em virtude da Pandemia da
COVID 19, os conselheiros Ana Cláudia Moraes Costa, Ana Cristina
Garima Jaques, Lisiane Kisner Silveira Torres, Patrícia Lourenço,
Rosimeri Machado, Tania Clarindo, Viviane Atalaia; a secretária
Lílian Xavier Machado e as assessoras Jaqueline Micelle e Maria
Aparecida Reyer, presididos pela conselheira Waléria Vargas
Busetti. Ausentes, por motivo justificado, as conselheiras Sabrina
Barreto, Sandra Greque e Suzane Barros. A reunião começou com
a leitura e aprovação das Atas 017/2021 e 018/2021. A seguir, a
presidente deu as boas-vindas a nova conselheira representante
dos professores da rede pública municipal, Patrícia Lourenço. A
presidente solicitou que os conselheiros leiam atentamente a ata
018/2021 da qual o Secretário de Município da educação fez
parte, a fim de levantarem os principais pontos abordados na fala
do Secretário em relação às medidas que a SMEd pretende adotar,
a fim de verificar se as mesmas serão cumpridas ao longo da atual
gestão. Após, a presidente comunicou que a conselheira Viviane
Atalaia passará a ocupar o cargo de titular neste CME e informou
que aguarda a homologação por parte do prefeito Municipal dos
novos conselheiros. A seguir, a conselheira Ana Cláudia tomou a
palavra informando que está ausentando-se do CME em virtude
da grande demanda de trabalho que possui na 18ª CRE e da falta
de recursos humanos naquela Coordenadoria. Afirmou que

gostaria de ter contribuído mais como conselheira de Educação e
aproveitou para agradecer o aprendizado e o convívio com os
demais conselheiros. A presidente agradeceu a participação da
conselheira Ana Cláudia e ressaltou a importância do trabalho
realizado pela mesma, o qual primou pela qualidade e conteúdo.
Decidiu-se que será encaminhado ofício à 18ª CRE solicitando a
oficialização do afastamento da conselheira Ana Cláudia, bem
como do encaminhamento de novos representantes para o CME.
Também deverá ser encaminhado ao Prefeito Municipal ofício
solicitando a homologação dos novos conselheiros. A presidente
também solicitou que a secretária do CME agende uma reunião
com a direção do Instituto de Educação Juvenal Miller para que
encaminhe seus representantes neste Conselho, uma vez que a
conselheira representante daquela Instituição não se faz
presentes nas reuniões. Dando continuidade, a presidente
repassou a todos alguns informes sobre os cursos de capacitação
que a UNCME/RS está oferecendo aos conselhos municipais e
afirmou que disponibilizará no grupo de watts app do CME a
Portaria distribuída pela AZONASUL que dispõe sobre as novas
metodologias de ensino. A seguir, a presidente propôs que, na
próxima reunião, os conselheiros já tenham conhecimento da
proposta da SMEd sobre a avaliação na EJA para que a mesma seja
colocada em pauta. A conselheira Tânia informou que a SMEd
formulou a citada proposta em razão de ter recebido inúmeros
questionamentos de estudantes da EJA que não desejariam a
progressão continuada em virtude das alterações sofridas no
ensino durante o período de Pandemia. A presidente ressaltou
que a proposta deve ser devidamente analisada por todos os
conselheiros, s quais deverão apresentar suas considerações na
próxima reunião. Ainda, a presidente solicitou que a conselheira
Rosimeri encaminhe por escrito ao CME seu questionamento feito

ao Secretário de Município da educação na última reunião, o qual
acredita que a resposta não teria sido contemplada durante a fala
do mesmo. A assessora técnica Jaqueline lembrou que os
conselheiros responsáveis pela revisão da resolução da Educação
Infantil deverão atentar para o fato de que o CME não poderá mais
exigir, entre os documentos, o Alvará da Vigilância Sanitária, uma
vez que a emissão do mesmo se dará a partir da autorização de
funcionamento das escolas emitidas por este CME. Nada mais
havendo a tratar, eu, Lílian Xavier Machado, lavro a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada por mim presidente.
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