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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, reuniram-se na 
residência  da  presidente  do  CME,  em  reunião  extraordinária,  os  conselheiros 
Elisângela Gonçalves, Melissa Velho de Moraes, Rita de Cássia Madruga de Souza, 
Rosana  Pfarrius,  Rosimeri  Machado;  a  assessora  técnica  Jaqueline  Micelle;  a 
secretária Lílian Xavier Machado, presididos pela conselheira maria Aparecida Reyer. 
A presidente justificou a realização da presente reunião para atender à solicitação do 
Prefeito Municipal, Alexandre Lindemeyer, o qual foi procurado pela proprietária da 
Escola de Educação Infantil  Praia do Riso requerendo uma autorização provisória 
para a escola. Após a discussão do assunto, os conselheiros concluíram que não é 
possível atender a solicitação, uma vez que a legislação do CME não prevê a emissão 
de parecer de autorização provisória. Além do mais, o processo de autorização da 
escola Praia do Riso foi protocolado no CME na data de doze de dezembro de dois 
mil e dezoito, uma semana antes do recesso dos conselheiros, não sendo possível a 
realização  de  análise  minuciosa  do  processo  e  visita  da  Comissão  Verificadora 
CME/SMEd, trâmites esses imprescindíveis para garantir a responsável e imperiosa 
análise e autorização de uma escola de Educação Infantil. Ainda, o Pleno destaca que 
na data de vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito foi remetido à escola um 
Atestado  comprovando  a  data  de  protocolo  do  processo  da  referida  escola  no 
Conselho de Educação. Ainda, os conselheiros salientam que a Escola Praia do Riso 
funcionava clandestinamente em outro endereço, tendo recebido desde o ano de dois 
mil  e  dezessete  várias  visitas  do  CME e SMEd solicitando que  a  proprietária  se 
adequasse à legislação, tendo a mesma não cumprido os prazos para adequações. No 
final de dois mil e dezoito, uma comissão formada por CME, SMEd, Secretaria da 
Fazenda, Bombeiros e Vigilância Sanitária, coordenada pelo representante do Código 
de Posturas do Município,  realizou visita  à escola  Praia  do Riso,  uma vez que a 
mesma encontrava-se  na  relação das escolas irregulares.  Por  fim,  os conselheiros 
salientam sua disposição em atender à solicitação do Executivo Municipal, tendo para 
isso realizado uma sessão extraordinária durante o período de férias, porém ratificam 
a impossibilidade de emitir parecer de autorização provisória em qualquer que seja a 
situação,  por  ser  essa  uma  situação  não  prevista  em sua  legislação.  Em tempo, 
registre-se  a  ausência  justificada  dos  conselheiros  Kátia  Leivas  e  Luís  Fernando 
Minasi.  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 por todos os presentes .
*OBS: Ata original encontra-se manuscrita e assinada por todos os presentes.


