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Ata nº 28\2015
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e  quinze, reuniram-se na sede do CME os

conselheiros Claudionara Silveira de Carvalho, Eduarda Porciúncula, Maria Aparecida Reyer, Rita
de  Cássia  Madruga de  Souza,  Rosimeri  Machado,  Rosana  Pfarrius,  Susety Cazeiro  Serafim;  a
secretária  Lílian  Xavier  Machado,  a  assessora  técnica  Jaqueline  Micelle,  presididos  pelo
conselheiro Luís Fernando Minasi A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 027\2015. A
seguir,  foi  repassada  ao  Pleno  as  seguintes  correspondências  expedidas  pelo  CME:  a)  ofício
094\2015, datado de quatro de setembro de dois mil e quinze, encaminhado à Direção da Escola de
Educação Infantil Caracol, solicitando o envio do atual quadro de Recursos Humanos; b) ofício
095\2015, datado de oito de setembro de dois mil e quinze,  encaminhado à SMEd, enviando o
relatório de viagem dos conselheiros Maria Aparecida Reyer e Luís Fernando Minasi. Também foi
repassado ao Pleno o Convite recebido pelo CME e encaminhado  pela SMEd, para o III Encontro
de Educação e Tecnologia. A seguir, agendou-se a data de catorze de setembro para que a Comissão
Verificadora CME\SMEd realize visita às Escolas de Educação Infantil Abracadabra e Vivendo e
Aprendendo. Quanto à Escola de Educação Infantil Brincando e Aprendendo, a mesma deverá ter
parecer de autorização de funcionamento apreciado e votado na próxima reunião do Pleno. Após, os
conselheiros passaram à análise dos documentos encaminhado pela Direção da Escola de Educação
Infantil Peter Pan. Como ainda foram encontradas irregularidades na documentação, o presidente
propôs que as conselheiras Rita e Rosimere realizem uma visita informal à Escola a fim de orientar
a Direção sobre as adequações que se fazem necessárias, principalmente quanto à organização do
quadro de Recursos Humanos. A conselheira Maria Aparecida lembrou a todos que este Conselho
de Educação necessita emitir parecer acerca da avaliação na Educação Especial e que, para tanto,
poderá usar  como base o Parecer  056\2006,  do Conselho Estadual  de Educação.  A conselheira
Rosana prontificou-se a estudar a questão da Educação Especial para discussão na pŕoxima reunião
do Pleno. Também ficou acordado que será solicitado à SMEd o envio, por e-mail, dos PPPs e
Regimentos  das  escolas  Valdir  de  Castro  e  Bilíngue  para  que  possam  ser  repassados  aos
conselheiros,  a  fim de  possibiliatr  o  estudo dos  mesmos  para  discussão na  próxima reunião O
presidente, ainda, destacou que torna-se necessário esclarecer se a Escola Bilíngue, que se apresenta
em Tempo Integral  é  também caracterizada  como escola  de  Educação  Especial.  Por  último,  o
presidente informou que, em outra oportunidade, ele e a conselheira Maria Aparecida realizarão o
relato do Encontro da UNCME – região Sul do qual ambos participaram.  Esgotada a pauta da
reunião e nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Maria Xavier Machado, lavrei a presente Ata que,
após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.
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