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Aos onze dias do mês de junho de dois mil e catorze, reuniram-se na sede do CME os
conselheiros Adne Vieira, Chirly César Duarte, Claudionara Silveira de Carvalho, Flávia Gonzales,
Melissa Velho Moraes, Mara Rúbia Garcia Pedroso, Maria Aparecida Reyer, a assessora técnica
Jaqueline Micelle, a secretária Lílian Xavier Machado,  presididos pela conselheira Rosana Farrius.
Minasi. Ausente por motivo justificado o presidente do CME,  conselheiro Luís Fernando Minasi. A
reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 011\14. A seguir, o Pleno passou à análise do
processo de autorização de funcionamento da Escola de Educação Infantil Peter Pan. Ao final da
citada análise,  a  conselheira  maria  Aparecida pediu licença para ausentar-se da reunião.  Dando
continuidade, os  membros do Pleno passaram á análise dos seguintes processos de autorização de
funcionamento:  a)  conselheira  Claudionara:  processo  da  escola  Augusto  Duprat;  b)  conselheira
Mara: processo da escola Aquarela; c) conselheira Melissa: processo da escola Recanto infantil; d)
conselheira Chirly: processo da escola Esconderijo do Sapeka. Ao final das análises, decidiu-se que
as escolas Esconderijo do Sapeka, Recanto Infantil e Augusto Dupratdeverão receber nova visita da
comissão verificadora CME|SMEd no pŕoximo dia dezesseis de junho e que a direção da escola
Aquarela deverá ser chamada para uma reunião com a conselheira Mara na próxima quarta-feira
para esclarecimentos. A seguir, a conselheira Adne solicitou a palavra comunicando que está em
processo de abertura de uma nova escola de Educação Infantil, em virtude, principalmente, de sua
preocupação de que, num futuro pŕoximo, o atendimento á crianças a partir dos trẽs anos de idade
venha a ser considerado obrigatório. Também informou que pretende, a partir do ano de dois mil e
dezesseis, solicitar autorização para o Ensino Fundamental junto ao Conselho estadual de Educação.
Ainda, relatou a todos que, em conversa com o presidente do CME colocou-se à disposição para
relatar em todas as reuniões do Pleno todo o trâmite dos processos de autorização das escolas de
educação infantil, antes que esses sejam encaminhados ao CME, a fim de contribuir para maiores
esclarecimentos  desse  Conselho  acerca  dos  documentos,  entraves  e  prazos  enfrentados  pelas
direções de escolas. Também destacou que, caso não seja interesse deste CME, a mesma pretende
afastar-se das reuniões do Pleno, em virtude de entender que sua contribuição não se faz mais
necessária e do acúmulo de atividades que possui no momento. Por fim, o Pleno do CME dirigiu-se
à Escola Peter Pan, a fim de verificar se foram cumpridas todas as exigências solicitadas à Escola.
Esgotada a pauta da reunião e nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Xavier Machado, lavrei a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidente em exercício.

Rosana Pfarrius
Presidente em exercício do CME

Lílian Xavier Machado
Secretária do CME


