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Aos vinte  e  nove dias do mês de outubro de dois  mil  e  dezenove,
reuniram-se na sede do CME os conselheiros Elisângela Gonçalves, Melissa
Velho de Moraes, Rita de Cássia Madruga de Souza, Rosimeri  Machado,
Sandra Iara Castro, Rosana Pfarrius; a assessora técnica do CME Jaqueline
Micelle,  a  secretária  Lílian  Maria  Xavier  Machado,  presididos  pela
conselheira  Maria  Aparecida  Reyer.  Ausentes,  por  motivo  justificado,  os
conselheiros Luis Fernando Minasi e Kátia Leivas. A reunião começou com a
leitura e aprovação da Ata 029/2019. A seguir, a presidente informou que na
próxima terça-feira ocorrerá a reunião do pleno e,  a partir  das dezesseis
horas  será  a  cerimônia  de  entrega,  por  parte  da  SMEd,  do  Documento
Orientador  Municipal  e  que  o  Prefeito  Municipal,  a  equipe  da  SMEd,  a
Coordenação  do  SINTERG,  o  vereador  André  Lemes  e  a  presidente  da
Associação das escolas Particulares de Educação Infantil serão convidados.
Quanto ao PPP e Regimento da Escola Paulo Freire, informou que a direção
da escola deseja reunir-se com o pleno do CME para esclarecimentos.  A
conselheira Elisângela sugeriu que a equipe da EJA da SMEd também seja
convidada para a reunião com a direção da Escola Paulo Freire. A seguir, a
presidente  lembrou que existem atualmente três  resoluções do CME que
versam sobre Regimentos e PPPs: uma para as EMEIs, um para as Escolas
com Ensino Fundamental e outra para as escolas com Educação Infantil e
Ensino  Fundamental  e  que  seria  necessário  estudar  a  possibilidade  de
unificá-las. A conselheira Rosimeri questionou qual legislação do CME prevê
o arquivamento do processo de uma escola de Educação Infantil que mude
de endereço. A presidente afirmou que o pleno pode pensar na possibilidade
de não mais exigir o arquivamento dos processos das escolas que mudarem
o endereço, mas que para isso é necessário estudar a legislação vigente. A
assessora  técnica  Jaqueline  estudará  tal  possibilidade.  Ainda,  o  Pleno
acordou que se o SINTERG não encaminhar sua proposta de alteração na
composição do CME até  a data  de catorze de novembro,  a  mesma não
poderá  ser  analisada  ainda  este  ano.  Quanto  ao  questionamento  da
conselheira  Rosimeri,  a  assessora  técnica  solicitou  que  o  mesmo  seja
encaminhado oficialmente a este Conselho pela presidente da Associação
das Escolas Particulares de Educação Infantil. Esgotada a pauta da reunião
e  nada mais  havendo  a  tratar,  eu,  Lílian  Maria  Xavier  Machado,  lavro  a
presente  Ata  que,  após  lida  e  aprovada,  será  assinada  por  mim  e  pela



presidente .
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