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Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do
CME os  conselheiros  Elisângela  Gonçalves,  Kátia  Leivas,  Luís  Fernando Minasi,
Melissa  Velho  de  Moraes,  Rita  de  Cássia  Madruga  de  Souza,   Rosana  Pfarrius,
Rosimeri Machado; a assessora técnica do CME Jaqueline Micelle, a secretária Lílian
Maria  Xavier  Machado,  presididos  pela  conselheira  Maria  Aparecida  Reyer.  A
reunião  começou  com  a  leitura  e  aprovação  da  Ata  011/2019.  A  seguir,  os
conselheiros Minasi, Katia e Maria Aparecida realizaram relato de visita a Escola de
Educação Infantil Criança em Ação, destacando o que segue: o local apresenta-se em
excelente estado de higiene e organização; há uma turma de maternal no segundo
andar do prédio; o local conta com um pátio  grande; existem grades baixas e fixas
entre as portas e atua na escola um profissional que ocupa duas funções diferentes. As
conselheiras Rosana e Katia lembraram que, por ocasião da primeira autorização de
funcionamento da escola,  não foram verificadas grades fixas entre as portas,  bem
como não  havia  turma de  alunos  funcionando  no  segundo  piso.  O Pleno,  então,
decidiu por notificar a escola, dando o prazo de quinze dias para que a mesma tome
as seguintes providências: a) a direção deve ocupar o cargo em um dos turnos e, no
outro,  deve exercer  atividade docente;  b)  a mantenedora deve atuar  em um turno
como docente e no outro como Coordenadora Pedagógica; c) as grades entre as portas
devem ser móveis; d) a escola deverá contratar duas professoras: uma para a turma de
Maternal I que conta com 15 crianças e, outra para a turma de Berçário que possui 13
crianças; e) a turma de Maternal I não poderá permanecer no segundo piso, o que fere
a Resolução 031/2011 do CME; f) anexar ao processo o comprovante de escolaridade
da professora Anna Karinna Borralho; g) sugere-se a colocação de ar condicionado
no  andar  superior  por  não  possuir  ventilação  natural.  Dando  continuidade,  os
conselheiros  passaram a análise  do processo de autorização de funcionamento  da
Escola de Educação Infantil Clubinho Baby, sendo verificado que a escola cumpriu
todas as exigências legais e recebendo, por unanimidade, Parecer de autorização de
funcionamento,  por  dois  anos.  Em relação a  Escola  de Educação Infantil  Faz-de-
Conta, a Comissão Verificadora CME/SMEd devera realizar nova visita a escola. Em
seguida, o conselheiro Minasi sugeriu que as Atas do CME passem a ser redigidas
com  os  assuntos  da  pauta  em  negrito.  Após,  os  conselheiros  passaram  a  tecer
considerações  acerca  da  proposta  da  SMED  de  alteração  nas  Resoluções  que
orientam a elaboração de Regimentos escolares, devendo esse tema ser pauta também
da próxima reunião. 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 .
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