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 Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 Limas, Ângela Atalla, Helena Chiaffitelli, Joelma Madruga 

Furtado, Patrícia Ramos, Rosimeri Machado, Sabrina Barreto, 

Suzane Barros, Tania Clarindo, Viviane Maria Rodrigues da 

Fontoura, a secretária Lílian Xavier Machado; as assessoras 

Jaqueline Micelle e Maria Aparecida Reyer, presididos pela 

conselheira Lisiane Kisner Silveira Torres. Ausente, por motivo 

justificado, a conselheira Rita de Cássia Madruga de Souza. A 

reunião começou com a leitura e aprovação da Ata 037/2021. A 

seguir, a conselheira Rosimeri frisou que, conforme a LDB, a 

exigência para ser administrador de escola de educação é a de 

curso de graduação e que, a seu ver, o curso de Magistério não 

habilita o profissional para essa função. A assessora técnica 

Jaqueline alertou que a LDB se refere, nesse sentido, à Educação 

Básica. Após, passou-se à leitura do e-mail encaminhado pela 

Universidade do Rio Grande solicitando a indicação de um 

membro para representar o CME como Representante dos 

Participantes de Pesquisa. A conselheira Helena sugeriu a 

indicação da conselheira Rosimeri, a qual declinou do convite. A 

conselheira Viviane colocou-se à disposição para representar o 

CME, porém informou que necessita de mais detalhes sobre o 

horário a ser disponibilizado para participar das reuniões. A 



conselheira Sabrina prontificou-se a reunir maiores informações 

sobre o assunto e informar aos conselheiros. Dando continuidade, 

passou-se à leitura do ofício nº 2850\2021, encaminhado pela 

SMEd solicitando visitas às Escolas de Educação Infantil Peter Pan 

e Oficina do Saber. A respeito desse ofício, a conselheira Ângela 

informou que a equipe da SMEd pretende realizar três visitas às 

escolas a fim de emitir três termos de ciência diante das 

irregularidades encontradas, visto que uma das escolas possui 

convênio com a Secretaria de Educação para compra de vagas. Em 

relação à Escola de Educação Infantil AMI, a presidente afirmou 

que a autorização da mesma está atrelada ao término da análise 

de mudança das Resoluções 031\2011, 038\2014 e Instrução 

Normativa 001\2011 deste CME. A assessora técnica Jaqueline 

informou que a direção da escola AMI já protocolou no CME toda 

a documentação solicitada. Após, os conselheiros teceram 

comentários sobre o calendário proposto pela SMEd para o ano 

letivo de 2022, o qual ainda se encontra em construção. A 

conselheira Tania relatou que na data de ontem ocorreu reunião 

entre o prefeito Municipal, o Secretário de Educação e as direções 

das escolas da rede pública municipal a fim de propor alterações 

no calendário. A conselheira Suzane questionou os motivos pelos 

quais a data de doze de novembro seria feriado, conforme 

previsto no referido calendário. A presidente questionou se 

haverá aulas presenciais, on line ou híbridas no próximo ano. A 

conselheira Suzane lembrou que, além do período de pandemia 

vivido, o Município encontra-se sob Decreto de Calamidade 

Pública e faltou a SMEd esclarecer como se dará o atendimento 

aos estudantes com comorbidades, bem como a continuidade 

curricular dois mil e vinte e um\ dois mil e vinte e dois. A 

conselheira Tania sugeriu que tão logo seja encaminhado ao CME 

o calendário definitivo, este Conselho emita Parecer de aprovação 



alertando para a necessidade de atendimento às condições 

sanitárias e aos Decretos Municipais do próximo ano. O 

conselheiro Alexandre destacou que o calendário escolar, uma vez 

aprovado, deverá ser respeitado por todos os órgãos do Sistema. 

A seguir, a conselheira Suzane sugeriu que se elabore uma Nota 

Pública alertando a comunidade acerca da necessidade de 

vacinação das crianças de cinco a onze anos e comprometeu-se a 

redigir o documento. O conselheiro Alexandre questionou sobre a 

obrigatoriedade ou não dos funcionários públicos estarem 

vacinados ao que a conselheira Suzane responde ter sido esse o 

tema de uma das reuniões com o Executivo Municipal, ficando 

esclarecido que não existe tal obrigatoriedade. A conselheira 

Tania frisou ser essa uma questão de consciência coletiva. A 

conselheira Helena acrescentou que o direito coletivo é superior 

ao direito individual. Dando continuidade à reunião, os 

conselheiros retomaram a análise da Resolução 031\2011, 

abordando os seguintes pontos: a) Artigo 11- Parágrafo Único: a 

conselheira Rosimeri defendeu a alteração do referido artigo 

conforme proposta enviada pela Associação das Escolas 

Particulares de Educação Infantil. As conselheiras Suzane e Ângela 

argumentaram sobre a impossibilidade de mudança. O 

conselheiro Alexandre afirmou não ver como o CME possa 

regulamentar os espaços dentro das escolas de Educação infantil 

que pretendam ofertar atendimento às crianças fora dessa faixa 

etária. A conselheira Helena manifestou-se a favor da mudança do 

Artigo 11. A conselheira Rosimeri afirmou que caberia também ao 

Conselho Tutelar auxiliar o CME nessa fiscalização ao que a 

conselheira Viviane informou que o Conselho Tutelar atende 

instituições de acolhimento e denúncias de negligência. Ainda, 

acrescentou que o Conselho Tutelar não dispõe de material 

humano para realizar outras fiscalizações. Como não houve 



consenso, em regime de votação, manifestou-se a favor da 

alteração do Artigo 11º – parágrafo único – a conselheira 

Rosimeri. Contrários, os conselheiros Alexandre, Ângela, Joelma, 

Lisiane, Tania e Viviane. Dessa forma, foi mantida a redação do 

Artigo 11º – Parágrafo Único; b) Artigo 12º: a conselheira Rosimeri 

defendeu a supressão do Artigo 12º ao que a conselheira Suzane 

concordou. A conselheira Viviane lembrou que as escolas privadas 

precisam atender às normas do Corpo de Bombeiros e Vigilância 

Sanitária e, por esse motivo, entende que o artigo em questão 

deva ser mantido. O conselheiro Alexandre sugeriu que, ao invés 

da supressão do artigo 12º, seja acrescida a palavra 

“preferencialmente” e retirado a expressão “aprovação prévia”, o 

que foi aceito por todos. Foram alterados também os artigos 13º, 

14º, 18º, 22º e 24º, segundo sugestões dos conselheiros Ângela, 

Helena, Rosimeri, Suzane e da assessora técnica Jaqueline, 

respectivamente. Após o término da análise da resolução 

031\2011, os conselheiros concordaram por retomar a análise da 

Instrução Normativa 001\2011 após o período de recesso e férias 

do CME, ficando esses assim estabelecidos: de 23\12\2021 a 

31\12\2021: recesso de final de ano; mês de janeiro: férias 

coletivas; mês de fevereiro: plantões em dias e horários a serem 

definidos. Por fim, a presidente agradeceu o trabalho, o apoio e a 

compreensão de todos durante o ano que finda e desejou um bom 

descanso aos conselheiros. 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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