Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Conselho Municipal de Educação
Ata nº 008\2015
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, reuniramse na sede do CME em
reunião extraordinária, as conselheiras Claudionara Silveira de Carvalho, Eduarda Porciúncula,
Maria Aparecida Reyer, Melissa Velho de Moraes, Rosana Pfarrius, Suzety Cazeiro Serafim; a
assessora técnica Jaqueline Micelle, a secretária Lílian Xavier Machado, presididos pelo conselheiro
Luís Fernando Minasi. Ausente por motivo justificado, a conselheira Chirly César Duarte. A
reunião começou com a conselheira Maria Aparecida relatando a todos a denúncia recebida contra
a Direção da Escola de Educação Infantil Peter Pan, bem como da visita fiscalizadora realizada
pelos membros do CME ao Centro de Apoio Pedagógico mantido pela Escola Peter Pan,
oportunidade em que foram constatadas as irregularidades denunciadas, principalmente quanto ao
Quadro de Recursos Humanos. Ainda, a conselheira sugeriu que se solicite ao Ministério Público o
imediato fechamento da Escola em questão. Lembrou também que encontrase agendada para a data
de seis de maio, às nove horas e trinta minutos, uma reunião entre o Pleno do CME e o atual
Promotor do Juizado da Infância e Juventude do Rio Grande. O presidente propôs que, nas próximas
visitas às Escolas de Educação Infantil, cada conselheiro fique responsável pela fiscalização
rigorosa de determinados setores, bem como que o CME entre em contato com o Ministério da
Fazenda. A assessora técnica Jaqueline solicitou que os processos de autorização de funcionamento
das escolas de Educação Infantil não sejam devolvidos às mesmas junto com as Informações, pois
muitos deles retornam ao CME com folhas faltando. O presidente, então, sugeriu a publicação de
listagem das escolas autorizadas até o momento e atentou para a necessidade de o CME revisar suas
resoluções, de modo que as mesmas passem a estipular sanções, ao que a conselheira Maria
Aparecida propôs que se chame para uma reunião o procurador Geral do Município. Quanto à
reunião com o Ministério Público, comprometeramse a comparecer o presidente, e as conselheiras
Rosana Pfarrius, Maria Aparecida e Eduarda. Esgotada a pauta da reunião e nada mais havendo a
tratar, eu, Lílian Xavier Machado, lavro a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por
mim e pelo presidente.
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