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 Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e 

um, reuniram-se, por videoconferência e em virtude da Pandemia 

da COVID 19, os conselheiros Alexandre Souza, Ana Cristina 

Garima Jaques, Jenefan Leite, Patrícia Lourenço, Rosimeri 

Machado, Sandra Greque, Tania Clarindo; a secretária Lílian Xavier 

Machado e a assessora Maria Aparecida Reyer, presididos pela 

conselheira Lisiane Kisner Silveira Torres. Ausentes, por motivo 

justificado, as conselheiras Sabrina Barreto, Suzane Barros, 

Viviane Maria Rodrigues da Fontoura, a presidente do CME 

Waléria Busetti  e a assessora técnica Jaqueline Micelle. A reunião 

começou com a leitura e aprovação da Ata 29/2021. A seguir, a 

secretária do CME repassou a todos o questionamento do 

Mantenedor da Escola de Educação Infantil AMI sobre a 

necessidade da presença dos cargos de direção e coordenação 

pedagógica na escola. O conselheiro Alexandre lembrou que essas 

são duas funções diferentes e ambas são de extrema importância 

para o bom funcionamento da escola. Sendo assim, todos os 

conselheiros concordaram em informar à Escola AMI que a 

mesma deve apresentar em seu quadro as duas funções e 

alertando para que uma ou outra devem sempre permanecer nas 

dependências da escola. A seguir, o Pleno passou à análise de 

proposta do Parecer 007\2021, o qual credencia e autoriza o 

funcionamento da escola de Educação Infantil Corujinha. Como a 

referida proposta foi de relatoria da conselheira Waléria e em 



razão da mesma não estar presente a fim de concordar com as 

sugestões de alteração de alguns pontos, o Pleno decidiu que a 

conselheira Lisiane fará as modificações necessárias e 

compartilhará a versão final do Parecer com os demais 

conselheiros pelo grupo de whats app para que possa sofrer nova 

análise e possível aprovação. A conselheira Sandra sugeriu que a 

formação dos conselheiros para as visitas às escolas de Educação 

infantil possa ser retomada nas próximas reuniões. A conselheira 

Tania lembrou a necessidade de o Pleno voltar a rever a proposta 

da EJA- Educação de Jovens e Adultos- ainda esse ano.  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 em exercício. 
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