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Aos nove dias do mês de julho de dois mil e catorze, reuniramse na sede do CME os
conselheiros Flávia Gonzales, Mara Rúbia Garcia Pedroso, Maria Aparecida Reyer, Rosana
Pfarrius, a assessora técnica Jaqueline Micelle, a secretária Lílian Xavier Machado, presididos pelo
conselheiro Luís Fernando Minasi. A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 015\14. A
seguir, o presidente realizou um breve relato sobre reunião com o Promotor de Justiça, Dr.
Alexandre Zachia Allan, destacando que o mesmo sugeriu algumas medidas a serem adotadas pelo
CME para que esse órgão garanta o cumprimento de suas decisões, tais como a requisição, junto à
SMEd, de um agente fiscalizador para a realização de visitas fiscalizadoras às Escolas de Educação
Infantil. Também foi solicitado que o CME encaminhe àquela Promotoria o número do processo que
tramita na Justiça referente a autorização de funcionamento da escola de Educação Infantil Caracol.
Ainda, foi sugestão da Promotoria que se encaminhe ao Executivo Municipal sugestão de proposta a
ser enviada ao Legislativo acerca da criação de multas para aquelas escolas de Educação Infantil
que não cumprirem as determinações do CME. O presidente acrescentou que é necessário estudo
por parte dos conselheiros para a elaboração de tal proposta. Dando continuidade, o presidente
comentou que esteve, em caráter informal, com o Secretário de Município da Educação e que o
mesmo comprometese em deixar uma viatura à disposição do CME e que, em relação à
Coordenação Regional das Promotorias, ficou acertado que as questões comuns a todos os
municípios serão tratadas pela Regional e as questões específicas, pela promotoria de cada
município. A conselheira Flávia acrescentou que a lei de Gestão necessita ser revista. Após, foi
agendada para a data de catorze de julho, nova visita da Comissão verificadora CME\SMEd às
seguintes escolas: Peter Pan, Sesquinho, Arte de Educar, Esconderijo do Sapeka e Semente. A
conselheira Maria Aparecida propôs que se convide a professora Eliana, que atualmente presta
assessoria voluntária à Creche Sol Nascente, para esclarecimentos ao CME. O presidente destacou
que foi solicitado ao Secretário de Educação que os membros do pleno possam comparecer às
reuniões da UNCME, em Porto Alegre. Comprometeramse a participar da próxima reunião da
Regional AZONASUL, em Pelotas, as conselheiras Maria Aparecida, Rosana Pfarrius e a assessora
técnica Jaqueline. Na oportunidade, as mesmas deverão informar que este CME não possui interesse
em concorrer à presidência da reginal, em virtude de já possuir calendário próprio de estudos. A
conselheira Flávia, após telefonema para a 18 CRE, informou que a professora Eliana encontrase
em licença prêmio. A seguir, o presidente destacou que é necessário discutir as vinte metas do PNE,
bem como a organização de um calendário para que os conselheiros possam realizar visitas às
escolas municipais de Educação Infantil. A conselheira Maria Aparecida atentou para a necessidade
de a Secretaria da Fazenda criar Alvarás específicos para os Centros de Apoio Pedagógico que
proliferam pela cidade. Esgotada a pauta da e nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Xavier
Machado, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.
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