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Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e quinze, reuniram-se na sede do CME
os conselheiros Chirly Cézar Duarte, Eduarda Porciúncula, Maria Aparecida Reyer, Rosana
Pfarrius, Rosimeri Machado, Susety Cazeiro Serafim; a secretária Lílian Xavier Machado, a
assessora técnica Jaqueline Micelle, presididos pelo conselheiro Luís Fernando Minasi. Ausentes,
por motivo justificado, as conselheiras Claudionara Silveira de Carvalho, Melissa Velho de Moraes
e Rita de Souza Madruga. A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 029\2015. A seguir,
foi repassada ao Pleno as seguintes correspondências recebidas pelo CME: a) e-mail, datado de
vinte e três de setembro de dois mil e quinze, encaminhado pela UNCME\RS, repassando convite e
programação para o Encontro Estadual da UNCME\RS, em Porto Alegre; b) quadro de Recursos
Humanos, encaminhado pela direção da Escola de Educação Infantil Peter Pan; c) comunicado,
datado de vinte e dois de setembro de dois mil e quinze, encaminhado pela conselheira Evandira
Bueno Rodrigues, informando sua renúncia ao cargo de conselheira municipal de educação.
Também foi repassada ao Pleno a seguinte correspondência expedida pelo CME: a) ofício
096\2015, datado de dezessete de setembro de dois mil e quinze, encaminhado ao Ministério
Público, encaminhando o Parecer 014\2015, do CME; b) ofício 097\2015, de mesma data,
encaminhado à SMEd, enviando o Parecer 014\2015, do CME; c) ofício 098\2015, de mesma data,
enviado à direção da Escola de Educação Infantil Brincando e Aprendendo, encaminhando o
Parecer 014\2015, do CME, d) certidão, encaminhada à Pprocuradoria Jurídica do Município,
acerca do processo de autorização de funcionamento da Escola de Educação Infantil Caracol; e)
ofício 100\15, datado de dezoito de setembro de dois mil e quinze, encaminhado ao Secretário de
Município da Fazenda, solicitando a notificação das Escolas de Educação Infantil Somma Kids e
Maternal Piá; f) ofício 101\15, datado de vinte e três de setembro de dois mil e quinze,
encaminhado à SMEd, solicitando diárias para que os membros do CME participem do Encontro
Regional da UNCME\RS, em Porto Alegre. A seguir, o presidente distribuiu aos demais
conselheiros o texto, de sua autoria, “Quando a Opção de Educação Infantil precisa ser em Escola
Particular. Os Pais e o Conselho Municipal de Educação: uma aliança promissora na qualidade
dessa etapa de educação. Após, os conselheiros receberam cópias da reportagem veiculada pelo
Jornal Agora, em vinte e dois de setembro de dois mil e quinze, intitulada “Novas Autorizações são
emitidas pelo CME a Escolas de Educação Infantil”. O presidente explicou que o texto original não
pode ser publicado na íntegra e sofreu modificações e que a escola Caracol consta na lista de
Escolas de Educação Infantil autorizadas, mediante determinação judicial. Após, a conselheira
Eduarda relatou visita da Comissão Verificadora CME\SMEd à Escola Caracol, destacando que o
Quadro de Recursos Humanos estava de acordo com a realidade encontrada na ocasião da visita,
sendo que havia duas professoras novas contratadas pela Escola. O Pleno, então, decidiu por
apreciar Parecer de Autorização de Funcionamento da Escola Caracol na próxima reunião, cuja
relatora será a conselheira Eduarda. Também acordou-se por comunicar tal decisão à Procuradoria
Jurdica do Município e ao Ministério Público. A assessora técnica Jaqueline informou aos
coníseheiros que, conforme orientações da Procuradoria Jurídica, seria recomendável que as escolas
que precisassem renovar sua autorização de funcionamento, deveriam fazê-lo mediante o envio de
um novo processo de autorização, o qual receberia um novo número. A conselheira Maria Aparecida

manifestou-se contrária à posição da PJ e sugeriu que se pense em uma nova forma de organização
dos processos. A conselheira Rosimeri manifestou-se contrária à atiude da Procuradoria Jurídica
em solicitar a publicação em Jornal do número do processo judicial da Escola Caracol ao que a
assessora técnica Jaqueline informou que o CME agiu conforme orientações da PJ. O presidente
manifestou-se a favor de que a cada renovação de autorização de funcionamento, seja encaminhado
um novo processo pelas escolas de Educação Infantil e sugeriu que se solicite à SMEd a confecção
de carimbo “Confere com o Original”, a fim de que o CME possa autenticar os documentos
enviados pelas Escolas. O presidente também propôs que a assessora técnica do CME consulte a
Procuradoria Jurídica sobre as razões pelas quais deva ser solicitado um novo processo de
autorização de funcionamento às Escolas que desejam renovar suas autorizações. Dando
continuidade, a conselheira Eduarda relatou visita realizada à Escola de Educção Infantil Peter Pan,
destacando que foi solicitado à Direção o envio de novo quadro de Recursos Humanos. A seguir, o
presidente solicitou a aprovação do pleno para a publicação do texto sobre as escolas autorizadas de
Educação Infantil no site da SMEd, o que todos concordaram. Dando continuidade, os conselheiros
passaram à apresentação de suas propostas de parecer para aprovação dos Regimentos, quais sejam:
a) conselheira Susety: Regimento e PPP da escola Municipal de Ensino Fundamental São João; b)
conselheira Eduarda: Regimento e PPP Creche Mansão da Paz. Ambas as conselheiras
comprometeram-se a realizar algumas adequações e encaminhar os Pareceres por e-mail para
aprovação na próxima reunião. As conselheiras Rosimeri e Maria Aparecida apresentarão suas
propostas de Pareceres na próxima reunião do Pleno. A conselheira Eduarda realizará também a
análise do PPP e Regimento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Poester e destacou
que os conselheiros necessitariam de tempo disponível no CME para análise dos processos. Dando
prosseguimento, o pleno passou à discussão sobre o regimento e PPP da escola Valdir de Castro.
Ficou decidido que a Direção e Coordenação Pedagógica da escola será convidada a participar de
reunião com o Pleno, na próxima semana, para esclarecimentos. O presidente solicitou que os
conselheiros tragam seus questionamentos por escrito sobre a Escola Valdir de Castro. A conselheira
Rosimeri solicitou ao pleno que o mesmo participe de uma reunião entre CME, representantes da
Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros e Diretoras das Escolas Particulares de Educação
Infantil, provavelmente a ser realizada no final do mês de outubro, o que foi aceito por todos os
presentes. Esgotada a pauta da reunião e nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Maria Xavier
Machado, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.
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