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I - Histórico 
A Secretária Municipal de Educação do município de Nova Venécia, através deste 
Processo CMENV nº 05/2012, solicita aprovação de funcionamento do Centro 
Municipal de Educação Infantil “Odorico Domingos”, situado à Praça Sagrada Família, 
s/nº-Iolanda, município de Nova Venécia – ES. A Escola dispõe de ato de criação nos 
termos do Decreto Municipal nº 2.500, de 21 de março de 1996, para atender crianças 
de 4 a 6 Anos da Educação Infantil e Decreto de Criação N 3.800, de 28 de novembro 
de 2000, que cria o anexo do Bairro de Fátima, atendendo crianças de 04 a 05 anos. 
 
Na fase preliminar, este processo foi instruído pelas Inspetoras Marinuce Bettero 
Zucateli e Marilene Callegari Piovezan da SEME, Nova Venécia, conforme RVP, 
anexo, páginas 229 a 238. 
 
 
II – Análise 
 
O Centro Municipal de Educação Infantil “Odorico Domingos”, iniciou sua história 
com uma sala funcionando no Centro Comunitário da Igreja Católica Sagrada Família, 
desde 1977 em atendimento as solicitações dos moradores, e no ano de 1995 recebeu a 
doação do terreno do SR. Odorico Domingos. A Prefeitura iniciou as obras em parceira 
com a empresa Nestlê neste mesmo ano. Na atualidade conta com sala anexa no Bairro 
de Fátima. Desde sua criação é mantido pela Prefeitura de Nova Venécia e funciona em 
um prédio construído pela mesma, dispõe de área externa de 150,00 m² e área 
construída de 296,99 m². 
 
Conforme o RVP, “o prédio é uma construção de alvenaria com um pavimento, piso de 
cerâmica, teto de laje e algumas dependências cobertas de telhas, forrado com PVC. A 
água é proveniente da CESAN, contendo 02 caixas de 1.000 L de Politileno, sendo as 
caixas higienizadas a cada 06 meses. A escola possui 04 salas de aula com 30 m² cada. 
São equipadas e decoradas conforme as finalidades das mesmas. Possui hall de entrada, 
varanda, sala de professores, almoxarifado, refeitório, banheiro masculino/feminino, 
cozinha, depósitos de merenda, área de serviço, sala de leitura, secretaria/sala de diretor, 
cozinha. O prédio possui uma excelente estrutura física. 
 
A Centro Municipal de Educação Infantil “Odorico Domingos”, atende 187 alunos na 
faixa etária de 02 a 05 anos, com funcionamento intercalado entre matutino e 
vespertino, sendo das 07h às 11:30 e das 13h às 17:30. Do plano de funcionamento 



constam os seguintes documentos: calendário escolar aprovado em 02/03/2012, 
organização curricular aprovada em 02/03/2012 pela inspetora escolar e mapa de carga 
horária aprovado em 12/03/2012 pela Diretora de Departamento Pedagógico. Observa-
se que a documentação está atualizada incluindo a Proposta Pedagógica. 
 
Recursos Humanos: em atendimento ao requerimento à Eliene Brandão Martins Gomes, 
indica Diretora do CMEI “Odorico Domingos” a Professora Fátima Morgam Uliana, 
nomeada pelo Decreto Municipal n°7.083 de 24/08/2009. Habilitada em Pedagogia para 
as Séries Iniciais e Especialização em Administração e Supervisão Escolar, cujos 
documentos estão apensados aos autos. 
A escola dispõe de 01 diretora, 01 Secretária, 01 atendente de creche, 05 serventes e 02 
vigias.  
Corpo docente: o quadro apresenta 12 professores habilitados, todos com curso superior 
devidamente comprovado. 
Anexo Bairro de Fátima é constituído de 04 professores, 01 atendente de creche e 01 
servente, atendendo 19 alunos de 02 a 06 anos em tempo integral. 
 
O regimento escolar adotado pelo CMEI “Odorico Domingos”, é o Regimento Comum 
aprovado por este conselho para as escolas que integram a rede municipal de Nova 
Venécia. 
O município de Nova Venécia garante a autonomia administrativa das Unidades de 
Ensino Municipais amparado pelos Artigos 11 a 13 do Regimento Comum das Escolas. 
 
 
III – Parecer e Voto  
 
Diante do exposto e considerando que a Prefeitura de Nova Venécia cumpriu a 
diligência emanada deste Conselho; 
Considerando o Decreto Municipal de Criação nº 2.500 de 21/03/1996; 
Considerando o Relatório da Inspeção Escolar; 
Somos de Parecer pela aprovação do funcionamento do Centro Municipal de Educação 
Infantil “Odorico Domingos”, mantida pela Prefeitura de Nova Venécia, situado à Praça 
Sagrada Família, s/nº-Iolanda, município de Nova Venécia – ES, com oferta de 
Educação Infantil. 
Somos ainda de Parecer pela convalidação dos atos anteriormente praticados até a 
presente data. 
É como votamos. 
 
Aprovado na Comissão da Educação Infantil, pelo deferimento. 
Em _____/_____  /2012   . 
 
Ana Aparecia Salvador Calegari  
Maria Lúcia de Lima Bolsanello  
Maria das Graças Monte Belo Schineider  
Rosana Maria Cuquetto Leite  
 
V – Voto da Plenária 
A Plenária acompanha, à unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. 
Baixe-se a Resolução competente. 
Sala das Sessões, em ____/____  /______    . 
 



 
 
 


