
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ

CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

INTERESSADA: Escola de Ensino Fundamental José Paulo de Sousa

EMENTA: Credencia a Escola de Ensino Fundamental José Paulo de Sousa, em
Itatira,  reconhece o  curso de ensino  fundamental,  até  31.12.2007,  e
autoriza o exercício de direção em favor de Francisco Janay Soares
Macambira, até ulterior deliberação deste Conselho.

RELATORA: Ada Pimentel Gomes Fernandes Vieira
SPU Nº 02265418-6 PARECER:  0779/2005 APROVADO:   21.11.2005

I – RELATÓRIO

Francisco  Janay  Soares  Macambira,  diretor  da  Escola  de  Ensino
Fundamental  José  Paulo  de  Sousa,  mediante  Processo  nº  02265418-6,  solicita
deste  Conselho  o  credenciamento  da  referida  instituição  de  ensino,  o
reconhecimento do curso de ensino fundamental e a autorização para o exercício
de direção.

A instituição está  situada na Avenida da Abolição,  1789,  Lagoa do Mato,
CEP: 62720-000, em Itatira, pertence à rede municipal de ensino e foi criada pelo
Decreto  Municipal  nº  336/1991  com  mudança  de  denominação  –  pelo  Decreto
Municipal nº 005/2002.

Compõem o processo:

 requerimento à Presidência deste Conselho;
 atestado de carência de administrador escolar, emitido pelo CREDE-07;
 CNPJ;
 Decreto nº 005/2002, mudando a denominação da escola;
 declaração de que a proposta pedagógica da escola está em fase de

elaboração;
 fotografias da instituição;
 registro do censo da escola no MEC nº 23050691;
 cópia do censo escolar;
 plano de execução da sala de leitura;
 planilha de orçamento de custo para ampliação da escola; 
 relação dos móveis, utensílios e materiais existentes;
 regimento escolar com ata de aprovação da congregação e calendário

escolar;
 relação do corpo técnico, administrativo e pedagógico com respectivos

documentos de habilitação;
 planta baixa;
 relação da sala de leitura;
 laudo técnico de segurança;
 termo de vistoria do CREDE-07.

O  núcleo  gestor  da  escola  tem  a  seguinte  composição:  Edson  Sampaio
Cunha,  diretor  geral,  Francisco  Janay  Soares  Macambira,  diretor  pedagógico,
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Antonia  Amorim  Batista,  diretora  administrativo-financeira,  e  Erilene  Barros  de
Oliveira, secretária, portadora do Registro nº 7663/2001 – SEDUC.
Cont. Par/nº 0779/2005

O diretor geral é habilitado em Letras e os demais diretores licenciados em
pedagogia em regime especial com habilitação para lecionar nas séries iniciais do
ensino  fundamental  e  disciplinas  pedagógicas  do  ensino  médio,  curso  de
magistério.

O  corpo  docente  é  composto  por  dezesseis  professores,  sendo  50%
habilitados e 50% portadores de autorização temporária.

A escola é ampla e oferece o ensino fundamental a 1104 alunos sendo 113
nos anos iniciais e 991, nos anos terminais. De acordo com o laudo técnico emitido
pelo CREDE-07, as instalações físicas são adequadas para os fins a que se propõe.

Percebe-se, pelas peças do processo e pelas diligências baixadas, que a
equipe que compõe a escola é esforçada, mas carece de competência técnica na
elaboração  dos  instrumentos  gerenciais  da  escola  o  que  é  evidenciado  pela
ausência do plano de trabalho e da proposta  pedagógica da escola.

Merecem destaque o laboratório de Informática, a disposição dos alunos e a
preocupação com o acesso à Internet, por ser esta capaz de inserir os alunos no
mundo digital. 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 

A  solicitação  baseia-se  no  que  estabelece  a  Lei  nº  9394/1996  e  as
Resoluções nºs 372/2002 e 374/2003, deste Conselho.

III – VOTO DA RELATORA

Em face  ao  exposto,  somos de  parecer  favorável  ao  credenciamento  da
Escola de Ensino Fundamental José Paulo de Sousa, em Itatira, ao reconhecimento
do curso de ensino fundamental, até 31.12.2007, e à autorização para o exercício
de direção em favor de Francisco Janay Soares Macambira, até ulterior deliberação
deste Conselho.

Os instrumentos gerenciais da escola deverão ser elaborados de acordo com
a Resolução nº 0395/2005, deste Conselho.

IV – CONCLUSÃO DA CÂMARA

Processo  aprovado  pela  Câmara  de  Educação  Básica  do  Conselho  de
Educação do Ceará.

Sala  das  Sessões  da  Câmara  de  Educação  Básica  do  Conselho  de
Educação do Ceará, em Fortaleza, aos 21 de novembro de 2005.

ADA PIMENTEL GOMES FERNANDES VIEIRA
Relatora 

JOSÉ REINALDO TEIXEIRA
Presidente da Câmara
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GUARACIARA BARROS LEAL
Presidente do CEC
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