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Ata nº 005\2015
Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e quinze, reuniramse na sede do CME as
conselheiras Claudionara Silveira de Carvalho, 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 da Ata 04\2015. A seguir, foi
repassada ao Pleno, a seguinte correspondência expedida pelo CME: ofício 022\2015, datado de
trinta de março de dois mil e quinze, enviado à SMEd, encaminhando autorização para os cargos de
direção e vicedireção nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Ana Neri, Anselmo Dias
Lopes, Pedro Carlos Peixoto Primo, Rui Poester Peixoto, Zenir de Souza Braga, Viriato Corrêa,
Sant'Ana, São João Batista, São Miguel e Sylvia Centeno Xavier. Também foi repassada ao Pleno a
seguinte correspondência expedida pelo CME: a) ofício 500\2015, datado de vinte e cinco de março
de dois mil e quinze, encaminhado pela SMEd, indicando o roteiro norteador para a elaboração dos
Projetos Político Pedagógicos da rede municipal; b) ofício 626\2015, datado de vinte e sete de
março de dois mil e quinze, encaminhado pelo Secretário de Município da Educação, solicitando os
procedimentos adotados por este CME quanto à denúncia contra a Escola de Educação Infantil
Caracol. A seguir, a conselheira Claudionara apresentouse como representante do Setor
Administrativo da SMEd neste CME. A conselheira Mara informou que a SMEd está organizando
uma palestra ser oferecida à rede pública municipal sobre a organização dos Projetos Políticos
Pedagógicos. Dando continuidade, a conselheira Maria Aparecida realizou um breve relato acerca
da visita realizada a uma suposta Creche localizada no Cassino. Relatou a conselheira que a
Comissão Verificadora CME\SMEd, cumprindo determinação do Ministério Público, realizaou
visita “in loco”, tendo sido constatado tratarse de uma cuidadora, a qual atenderia duas crianças no
turno da tarde e três no turno da manhã. Portanto, o Pleno decidiu por responder à Promotoria que a
denúncia recebida não procede. Ainda, ficou agendado reunião entre a direção da Escola Carinha de
Anjo e a conselheira Maria Aparecida para a próxima quartafeira. Os membros do pleno foram
avisados pela secretária Lílian que a reunião com o atual promotor do Juizado de Infância e
Juventude está marcada para a data de seis de abril, às dezesseis horas. A presidente em exercício
solicitou que todos os membros do Pleno compareçam à citada reunião. Ainda, marcouse a data de
oito de abril para que todo o Pleno realize visita à escola de Educação Infantil Peter Pan. A
conselheira Mara receberá a direção da Escola de Educação Infantil Pequeno Príncipe na próxima
segundafeira, dia seis de abril. Após a análise do processo da escola de Educação Infantil Aquarela,
pelas conselheiras Claudionara e Suzeti, decidiuse por realizar visita da Comissão Verificadora
CME\SMEd na data de seis de abril. A conselheira Mara também analisou os processos de
autorização de funcionamento das Escolas de Educação Infantil Fazendo Arte e Sossego da Mamãe,
sendo que o primeiro deverá receber informação para adequações, com prazo de sete dias. A
presidente em exercício leu para os membros do Pleno a resposta recém enviada pela Procuradoria
Jurídica do Município acerca do processo da Escola de Educação Infantil Caracol. Agendouse a

data de treze de abril para que o Pleno do CME e a assessoria de Educação Infantil da SMEd
realize visita à Escola de Educação Infantil Caracol. 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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