REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze reuniramse na sala do Conselho os seguintes membros: Solange da Graça
Rossi Simão, Lucimar Nepomuceno Feitosa Zanon, Ana Lucia
Rodrigues, Andreia Marcia Liceski, Natalia Zaccaro, Marilza
Aparecida P. Teixeira, Chayane Evelis Costa, Regina Soeli
Lourenço, Elizangela Aparecida P. Brandão, Jessica Paola S.
Miranda, Patricia Coraleski Francisco, Maria Angela Lorente
Bassani, Rosiany Lisboa, Maria Conceição Malaquias, Domingas
Fátima C. Amaral, Stela Regina G. Wontroba, Eliane Regina
Fregnani Barros dos Santos, e Vera L. Moreira Schiochet para a
sétima reunião ordinária do ano vigente. A pauta do dia é: 1.
Calendários homologados com mais de 201 dias letivos; 2.
Credenciamento

da

Educação

Básica

e

Autorização

para

Funcionamento na Ed. Infantil do Centro Educacional Mundo
Infantil; 3. Credenciamento da Educação Básica e Renovação da
Autorização para Funcionamento na Ed. Infantil da Escola Ursinho
Feliz; 4. Credenciamento da Educação Básica e Renovação da
Autorização para Funcionamento na Ed. Infantil do Centro de
Educação Infantil Betel; 5. Credenciamento da Educação Básica e
Renovação da Autorização para Funcionamento na Ed. Infantil do
Centro

de

Educação

Baú

da

Fantasia;

6.

Leitura

de

correspondências; 7. Outros. Dando inicio a reunião Solange deu
boas vindas a todos e solicitou que colocassem o celular no vibra
para não tocar na hora da reunião, em seguida fez a leitura da ata
da 6ª reunião ordinária do mês de agosto. Na sequência Solange
falou da Resolução 01/2015 que foram realizados estudos em 2014
e no inicio deste ano, e neste momento estamos separando a parte
da legislação que não pode ficar junto, como a resolução é extensa
precisa marcar uma reunião extraordinária para fazer a leitura.
Ficou agendada a reunião para o dia 14 de setembro às 8h e será
enviado o documento para a leitura antecipada de todos. Marilza
falou que houve inclusões do Departamento de Educação Especial
assim como a questão de legislação que precisa ser agendada
uma reunião de câmara para estudos. Solange falou da idade de
corte que também precisa ser realizado estudos sendo que
precisamos reunir documentos para estar normatizando. Ana falou
que foi em um evento da UNCME e precisa ser adequada em 2
anos, pois o CEE deliberou sendo que a SEMED pode decidir. Os
municípios terão problemas sendo que precisam adequar as
crianças de 4 e 5 anos e com isso a demanda aumentará. Solange
leu a materia da Gazeta do Povo. Lucimar falou que o CME possui
autonomia para estar adequando se for o caso. Marilza falou que a
linha de corte não será problema caso seja resolvido o problemas
da educação infantil de 4 e 5 anos. Seguindo a pauta Solange falou
que os processos não cabem ao CME estar verificando, pois existe
o Departamento de Estrutura e Funcionamento que realiza esta
função e a nossa função enquanto Conselho é dar parecer
favorável. Regina falou que enquanto não está tudo regular eles
não encaminham para o CME. Foram dados os pareceres

favoráveis a todos os processos já citados anteriormente como
pauta. Natalia colocou em pauta a questão do Colégio Top Gun que
está fazendo distinção com os alunos que possuem vaga
comprada pela prefeitura, então Vera falou que já foi enviado um
documento ao Ministério Público e para a SEMED com relação a
este fato, os conselheiros sugeriram enviar um ofício ao Ministério
Público para que alguém venha até o CME esclarecer quais os
caminhos que devemos seguir quando houver este tipo de
denúncia. Solange esclareceu que houve eleições para o segmento
de diretores no cargo de suplente e a eleita foi Eliane que estava
presente. Jessica questionou que no momento da eleição os
diretores de CMEI’s não estavam presentes, então Solange falou
que foi informada que estariam todos presentes e ela realizou a
eleição a qual foi transparente e clara, pois a Regina estava
também presente e pode verificar como foi reconduzida. Solange
falou da atuação dos conselheiros que todos devem informar
quando forem convidados a participar de algum evento, pois
somente são dispensados do seu trabalho para as reuniões
ordinárias e extraordinárias. Também falou que para atuar no CME
como conselheiro todos precisam estar atuando na função e que
Ana precisava comprovar que realmente trabalha em escola
particular para poder estar atuando. Solange falou do Encontro
Regional Sul da UNCME que iria acontecer nos dias 3 e 4 de
setembro e que a Vera tinha feito a inscrição dos que solicitaram.
Das correspondências foram de duas escolas que pediram para
estar dispensando em dia letivo para realizar mostra pedagógica no
final de semana, foram indeferidos pois deveria constar em
calendários e já tínhamos indeferido para outras escolas. O

calendário do CEI Mundo das Letrinhas Coloridas foi homologado
com resalva que no próximo ano deverão realizar no tempo
determinado. Jessica questionou se foram feitas vistorias nas
escolas citadas na reunião ordinária de agosto e Elizangela falou
que sim estarão enviando ao CME nos próximos dias.Nada mais
havendo eu, Vera Lúcia Moreira Schiochet encerro esta ata que
será

assinada

por

mim

e

por

todos

os

presentes.

