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Ata nº   036 /2020
Aos  vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e

vinte,  reuniram-se  por   videoconferência,   em  virtude  da
Pandemia  da  COVID  19,  os  conselheiros  Ana  Cláudia  Moraes
Costa, Ana Cristina Garima Jacques, Bárbara Bauer, Lisiane Kisner
Silveira  Torres,  Luciara  Plá,  Melissa  Osório  de  Souza,  Sandra
Rejane  de Ávila,  Rejane  Magano,   Rita  de  Cássia  Madruga  de
Souza, Tania T. Clarindo; a assessora técnica Jaqueline Micelle, a
secretária  Lílian  Xavier  Machado,  presididos  pela  conselheira
Waléria Vargas. Ausentes, por motivo justificado, os conselheiros
Gionara Tauchen , Suzane Barros e Vinícius Kercher.  A reunião
começou com a leitura e aprovação da Ata 035\2020. A seguir, a
presidente  informou  que  recebeu  denúncias  de  escolas
particulares  de  Educação  Infantil  que  estariam  em  situação
irregular. Acrescentou que todas as denúncias encaminhadas ao
CME  deverão  ser  oficializadas  via  e-mail  e,  sendo  necessário,
encaminhadas à Vigilância Sanitária para a tomada das medidas
cabíveis.  Também  mencionou  que  a  SMEd  já  encaminhou  ao
CME o documento com as orientações para o Calendário Escolar
do ano letivo de dois mil e vinte para apreciação do Pleno. Ainda,
conforme demanda neste Conselho de Educação, deciciu-se que
o PPP e o regimento da escola Paulo Freire deverá ficar sob a
análise de todos os conselheiros e com relatoria da conselheira
Ana  Cláudia,  bem  como a  apreciação  do  Calendário  proposto
pela SMEd deverá sofrer análise de todos os membros do Pleno



e  sua  relatoria  ficará  a  cargo  da  conselheira  Tania.  A  seguir,
passou-se a apresentação das análises feitas dos processos de
autorização de funcionamento das escolas de Educação Infantil,
ficando  assim  definidos:  a)  Processo  de  autorização  de
funcionamento da escola de Educação Infantil Giz de Cera, sob
análise da conselheira Waléria: a mesma apontou uma série de
inadequações existentes no corpo do processo, principalmente
em  relação  à  metodologia,  aos  princípios  de  convivência,  ao
regimento  que  se  apresenta  de  forma  rasa  e  superficial.  A
conselheira  Waléria  repassará  a  análise  do  processo  para  a
conselheira Rita; b) processo de autorização de funcionamento
da  escola  de  Educação  Infantil  Corujinha,  sob  a  análise  da
conselheira  Liziane:   o  processo  também  apresenta  algumas
inadequações  e  o  mesmo  deverá  sofre  nova  análise  pela
conselheira  Waléria;  c)  processo  de  autorização  de
funcionamento da escola de Educação Infantil AME, sob análise
da  conselheira  Melissa:  o  Alvará  da  Vigilância  Sanitária  está
vencido,  o  Quadro  de  Recursos  Humanos  apresenta
inconformidades em relação à GFIPE e alguns documentos não
estão  devidamente  autenticados.  A  conselheira  Ana  Garima
deverá analisar novamente o referido processo. Quanto à Escola
Criança  em  Ação,  o  Pleno  acordou  que  a  mesma  deverá  ser
informada  que  o  plano  de  Contingência  da  escola  está  em
trâmite  na  SMEd  e  que  a  renovação  da  autorização  de
funcionamento dessa e de todas as demais escolas que tiveram
sua  autorização  vencida,  só  poderá  ocorrer  mediante  a
suspensão  do  Decreto  Municipal  que  não  permite  a  volta  às
atividades  presenciais  ou  após  o  término  do  período  de
pandemia vivido. Quanto à reinvindicação da direção da Escola
de educação Infantil Brincando e Aprendendo de participar de
uma das reuniões do Pleno, a presidente informou que a mesma



deverá  ser  encaminhada  formalmente  ao  CME  ao  que  a
conselheira Rita comunicou que a direção da Escola desistiu de
sua  reinvindicação,  a  menos  que  este  Conselho  entenda  ser
necessária sua participação para emitir esclarecimentos sobre a
reposta da  Notificação encaminhada à escola. Por fim, acordou-
se que todos os documentos que forem protocoladas neste CME
até a data de oito de dezembro deverão sofrer análise ainda este
ano e que a última reunião do Pleno antes do recesso de final de
ano deverá ocorrer na data de quinze de dezembro. 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 pela presidente.
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