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Conselho Municipal de Educação

Ata nº 028/2017
Aos  catorze  dias  do  mês  de  novembro  de  dois  mil  e  dezessete,

reuniram-se na sede do CME, em reunião extraordinária, os conselheiros
Kátia Leivas, Maria Aparecida Reyer, Melissa Velho de Moraes, Rita de
Cássia Madruga de Souza, Rosimeri Machado, Susety Cazeiro Serafim; a
assessora  do  CME Jaqueline  Micelle,  a  secretária  Lílian  Maria  Xavier
Machado,  presididos  pela  conselheira  Rosana  Pfarrius.  Ausentes,  por
motivo justificado,  os  conselheiros Elisângela  Macedo e Luís  Fernando
Minasi. A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 027/2017.  A
seguir, a conselheira Maria Aparecida informou que recebeu em reunião a
diretora da E.M.E.I. Tia Luizinha para tratar sobre denúncia recebida por
este  CME  e  que  a  mesma  teria  esclarecido  os  fatos  ocorridos.  Após,
passou-se  ao  relato  das  visitas  realizadas  pela  Comissão  Verificadora
CME\SMEd, destacando o que segue: a) Escola Abracadabra: apresenta
documentação  totalmente  irregular.  A  comissão  orientou  a  direção  a
solicitar  o  arquivamento  do  atual  processo  de  autorização  de
funcionamento e entrar com novo processo junto ao CME. Também foi
solicitado que seja retirada da frente da escola uma faixa onde consta que a
mesma  é  autorizada  pelo  Conselho  Municipal  de  Educação;  b)  Escola
Michigan Kids: há algumas discrepâncias nas turmas, as quais apresentam
excesso de alunos e o quadro de recursos humanos está irregular. Como a
escola  protocolou neste  CME nova documentação,  a  mesma deverá ser
analisada e, se for o caso, receber nova visita; c) Escola Tia Rita: deverá
receber autorização de funcionamento a ser aprovada na próxima reunião;
d)  Escola  Mundo  Encantado:  apresenta  ótimas  condições  estruturais,
ambiente simples, porém arrumado e organizado. O PPP e o Regimento
não  foi  elaborado  pela  comunidade  porque  a  escola  ainda  não  possui
clientela. A conselheira Rosana sugeriu que se conceda uma autorização
por  um  tempo  mínimo,  a  fim  de  que  a  escola  comece  a  funcionar  e
reorganize seu PPP e Regimento e para posterior avaliação do CME. Nesse
momento, a conselheira Rosimei necessitou ausentar-se da reunião. Após,



tomou  parte  na  reunião  a  direção  da  escola  Mundo  Encantado,  a  qual
esclareceu a todos que não pretende oferecer matrícula para o Berçário,
por  esse  motivo,  tal  modalidade  não  está  contemplada  no  PPP  e
Regimento.  Os  consellheiros  orientaram-na  que  a  escola  não  poderá
participar da compra de vagas oferecida pela SMEd para o berçário e que
caso venha a atender essa modalidade, deverá reorganizar todo o processo
da escola e submeter à avaliação do Pleno do CME. O Pleno decidiu que a
direção  da  escola  deverá  protocolar  neste  Conselho  uma  declaração
comprometendo-se a não atender crianças em idade de Berçário. A direção
da escola agradeceu e retirou-se da reunião. A seguir, a conselheira Maria
Aparecida propôs que, caso a escola apresente a declaração solicitada, a
mesma receba autorização de funcionamento  pelo prazo de seis  meses.
Dando  continuidade,  os  conselheiros  elegeram  a  conselheira  Maria
Aparecida Reyer para ser a representante da presidência deste CME no
Encontro Estadual da UNCME\RS, em São Leopoldo. Também agendou-
se as seguintes datas para visitas da Comissão Verificadora CME\SMEd às
escolas: 1. dia dezessete de novembro: escola Sossego da Mamãe, Mansão
da Paz, Vivendo e Aprendendo e Bambi; 2. dia vinte e três de novembro:
escolas Nilza Gonçalves, Algodão Doce, Dente de Leite e Michigan Kids.
Após, os conselheiros teceram algumas considerações sobre Projeto de Lei
que  tramita  na  Câmara  Municipal  de  Vereadores  sobre  discussão  de
igualdade de gêneros nas escolas públicas municipais e possíveis sanções
aos professores. O presidente do CME enviou por e-mail aos conselheiros
Carta de Repúdio a ser publicada no Jornal Agora sobre o referido assunto,
tendo recebido a aprovação dos presentes para assim fazê-lo.   Esgotada a
pauta da reunião e nada mais havendo a tratar,  eu, Lílian Maria Xavier
Machado, lavro a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por
mim e pela presidente em exercício.
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