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Aos  vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniram-se na sede do CME
as  conselheiras  Chirli César Duarte, Mara Rúbia Garcia Pedroso,  Maria Aparecida Reyer;Suzeti
Cazeiro  Serafim,  a   assessora  técnica  Jaqueline  Micelle,  a  secretária  Lílian  Xavier  Machado,
presididos pela conselheira Rosana Pfarrius. Ausente por motivo justificado, o presidente do CME,
Luís Fernando Minasi. A reunião começou com a leitura e aprovação das Atas 02 e 03 de 2015. A
seguir, foi repassada ao Pleno, a seguinte correspondência recebida pelo CME; a) Ofício 065\15,
datado de dezoito de março de dois mil e  quinze,  enviado pela 18 Coordenadoria Regional de
Educação,  encaminhando a professora Suzeti  Cazeiro  Serafim como representante  no CME; b)
ofício 123\15, datatdo de dezenove de março de dois mil e quinze, encaminhado pelo Ministério
Público,  solicitando informações  sobre a  autorização de funcionamento da Escola de Educação
Infantil  Peter  Pan;  c)  ofício  121\15,  datado  de  dezenove  de  março  de  dois  mil  e  quinze,
encaminhado pelo Ministério Público, solicitando informação sobre a autorização de funcionamento
da Creche Doe Amor; d) ofício 141\2015, datado de vinte e três de março de dois mil e quinze,
enviado pelo Ministério Público, solicitando diligência do CME a uma suposta Creche localizada no
Cassino; e) carta, datada de dezenove de março de dois mil e quinze, encaminhada por Andréa
Perazo, representante legal da Sra. Loeci Silveira, solicitando cópia do processo de autorização de
funcionamento da Escola de Educação Infantil Peter Pan. f) ofício 512\15, datado de dezoito de
março de dois mil e quinze, enviado pela SMEd, solicitando autorização para o cargo de direção e
vice-direção, na E.M.E.F. Helena Small;  g) ofício 513\15, de mesma data,  enviado pela SMEd,
solicitando  autorização  para  o  cargo  de  direção  e  vice-direção  na  E.M.E.F.  João  de  Oliveira
Martins; h) ofício514\15, de mesma data, enviado pela SMEd, solicitando autorização para o cargo
de direção e vice-direção na E.M.E.F. Porto Seguro; i)  ofício 292\15, datado de vinte e três de
fevereiro de dois mil e quinze, encaminhado pela SMEd, solicitando autorização para o cargo de
direção e vice-direção na E.M.E.F. Navegantes; j) ofício276\15, datado de dezenove de fevereiro de
dois mil e quinze,  enviado pela SMEd, solicitando autorização para o cargo de direção e vice-
direção na E.M.E.F. Clemente Pinto; k) ofício 301\15, datado de treze de março de dois mil e
quinze, encaminhado pela SMEd, solicitando autorização para o cargo de direção e vice-direção na
E.M.E.F.  Assis  Brasil.  Também foram repassadas  as seguintes correspondências  expedidas  pelo
CME:  a)  ofício  010\2015,  datado  de  vinte  de  março  de  dois  mil  e  quinze,  enviado  à SMEd,
informando a situação dos regimentos das Escolas Dom Pedro II, Altamir de Lacerda, Barão do Rio
Branco, Marília Rodrigues Santos e Frederico Ernesto Buchholz; b) ofício 018\2015, datado de
vinte e quatro de março de dois mil e quinze, enviado  à Direção da Escola de Educação Infantil
Aquarela, informando o não cumprimento do prazo estabelecido através da Informação 027\2014;
c) ofício 011\2015, encaminhado à SMEd, informando a situação do regimento da Escola Municipal
de Turno Integral Prof. Valdir de Castro; d) ofício 017\2015, datao de vinte e três de março de dois
mil  e  quinze,  encaminhando  autorização  para  as  funções  de  diretor,  vice-diretor  e  licença  de
secretário nas Escolas Assis Brasil, Porto Seguro, Clemente Pinto, Navegantes, Helena Small e João
de Oliveira Martins. Dando continuidade, a conselheira Mara fez um relato da visita realizada pela
Assessoria de Educação Infantil da SMEd, no mês de fevereiro, à Escola de Educação Infantil Peter
Pan. O pleno decidiu por realizar nova visita  à referida escola somente após o agendamento e
realização de reunião com o novo Promotor do Juizado da Infância e Juventude. Também acordou-



se que a situação da Escola de Educação Infantil Aquarela será encaminhada ao Ministério Público,
bem como solicitar reiunião do Pleno do CME com o Prefeito Municipal e encaminhar ofício à
Procuradoria Geral do Município a fim de que envie documentos que esclareçam a atual situação da
Escola  de Educação Infantil  Caracol.  A conselheira  Maria  Aparecida  lembrou que  é  desejo  do
presidente do CME o agendamento de uma reunião com a atual Coordenadora da 18 CRE. A seguir,
a conselheira Mara realizou relato sobre as visitas realizadas pela Comissão Veriicadora CME\SME
às  Escolas  de  Educação Infantil  Esconderijo  Sapeka  e  Oficina  do  Saber.  O Pleno decidiu  por
apreciar Parecer de autorização de funcionamento da escola Esconderijo Sapeka na pŕoxima reunião
e que a Escola Oficina do Saber deverá receber informação para adequações, com prazo de trinta
dias.  Ainda,  acordou-se  a data de trinta e um de março para que se realize visitas à Escola de
Educação Infantil Carinha de Anjo e  à suposta Creche localizada no Cassino. Esgotada a pauta da
reunião e nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Xavier Machado, lavro a presente Ata que será
assinada por mim e pela presidente em exercício.
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