1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA MARÇO

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e quinze
reuniram-se na sala do Conselho os seguintes membros: Solange
da Graça Rossi Simão, Ana Lucia Rodrigues, Beatriz Eschholz,
Andreia Marcia Liceski, Stela Regina G Wontroba, Maria Conceição
Malaquias, Chayane E. Costa, Marilza Aparecida P. Teixeira, Vivian
Boeing e Vera L. Moreira Schiochet, para a primeira reunião
extraordinária do ano vigente. A pauta do dia é: 1. Analise e
homologação dos calendários 2015 das escolas particulares que
precisam se adequar; 2. Credenciamento na educação Básica e
Renovação de Autorização da educação Infantil do Centro de
Educação Betel; 3. Leitura das correspondências. Dando inicio a
reunião Solange deu boas vindas a todos fez a leitura da ata da
reunião ordinária do mês de março. Solange falou sobre a eleição
do CME que ocorreu em 2011 e que ainda não recebemos
oficialmente a decisão do Ministério Público e nem as orientações
da PGM. Ana falou que devemos realizar a eleição antes do dia 08
de abril. Solange verificará como devemos proceder com relação a
este fato. Na sequencia foi dividido em duplas para realizar a
verificação e homologação dos calendários escolares das escolas
particulares e também dos novos CMEI que foram inaugurados

neste ano. As escolas que foram homologadas são Gente Feliz,
Opção, Espelho Mágico, Mundo Real, Pedacinho do Céu e dos
CMEI's foram: Sabiá-Laranjeira, Trilha das Araucárias, Quero,
Quero Aprender. Dando sequencia a pauta Solange relatou sobre o
credenciamento na Educação Infantil e renovação de autorização
da Educação Infantil do Centro de Educação Infantil Betel o qual
encontra-se com atraso na documentação de regularização da
instituição desde 2004 até 2008 foi quando venceu o primeiro prazo
e a partir de 2007 não cumpriu as cotas onde encontra-se também
em atraso. A conclusão dos conselheiros é que devemos notificar
que daremos o prazo para regularizar os anos anteriores e em
2015 será renovado caso cumpra com todas as exigências.
Ficando a notificação da seguinte forma: Este conselho manisfestase preocupado com situações irregulares que este CEI deixou em
aberto para com este Conselho desde o ano de 2007, o qual
necessitava regularizar situações pendentes para então obter sua
renovação de funcionamento. Diante do exposto alertamos que não
serão aceitos atrasos desta unidade quanto a documentação legal
do CEI, desta forma será concedida a obtenção da Renovação de
Autorização para funcionamento em caráter excepcional retroativo
ao ano de 2007 até o término do ano letivo de 2013, totalizando 7
anos de regularização. Sendo de suma importância já a entrada de
novo processo para pleitear a renovação de autorização a partir do
ano letivo de 2015. Nada mais havendo eu, Vera Lúcia Moreira
Schiochet encerro esta ata que será assinada por mim e por todos
os presentes.

