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ATA DE JULGAMENTO 194 e 195 

 

 Aos 16 dias do mês de Abril do ano de 2020, às 14h30, no Paço Municipal , 

reuniram-se a pedido da ,representantes do Comitê Emergencial de Combate ao 

Coronavírus para realizar o julgamento do recurso da empresa Escola de Educação Infantil  

Star Kids referente ao cumprimento do Decreto Municipal 142/2020. 

     

 A representante do estabelecimento Marcela Muzardo alegou que a Escolas 

Particulares Infantis do Munícipio de São Carlos São Carlos, 15 de Abril de 2020.À 

Prefeitura Municipal de São Carlos, e Comitê Administrativo do Covid -19 Excelentíssimo 

Senhor Secretário Municipal de Comunicação,Tenho a honra de dirigir- me a vossa 

Excelência Senhor Mateus de Aquino, na condição de representante das Escolas 

Particulares de Educação Infantil de São Carlos, que atendem alunos de 6 meses a 5 anos 

de idade, pedindo um apoio a nossas Escolas.Vou expor abaixo as dificuldades e 

problemas que estamos enfrentando.Estamos seguindo o decreto municipal número 140 

em fechar as escolas até dia 30 de abril, porém sabemos que esse prazo pode ser alterado e 

aumentado.Estamos tendo muitas dificuldades em manter as escola na parte financeira, 

além de ter muitos gastos com folhas de pagamento, manutenção e aluguel, muito pais 

cancelaram as matriculas já que não estão fazendo uso do serviço oferecido, muitas 

inadimplências desde março e para tentar não perder matrículas estamos oferecendo 

descontos de até 50 por cento e diluindo mensalidades até o final do ano, tudo para não 

perder alunos e não ter que encerrar nossas atividades. Muitos pais são autônomos, 

perderam os empregos, tiveram redução salarial, e como a Educação Infantil não é 

obrigatória, não somos vistos como prioridade.Então, gostaríamos que nossa categoria 

fosse analisada separadamente de escolas Municipais, Estaduais e Particulares de grande 

porte, pois atendemos um número reduzido de alunos e os pais já falaram que se o 

isolamento continuar e as nossas escolas permanecerem fechadas, não terão como manter 

mais o mês de maio, isso nos deixando em muitas dificuldades para honrar com nossos 

compromissos perante nossos funcionários, pois como seguimos as regras da Secretaria de 

Educação, não podemos reduzir funcionários a título de economia mensal.  Além do que, 

atendemos muitos pais que trabalham no comércio e empresas, que já pagam escola com 

sacrifício, e como eles voltam a trabalhar dia 22 de abril, não podemos estender por muito 

tempo a nossa volta, pois eles não têm com quem deixar seus filhos, dependendo 

exclusivamente das nossas escolas.Peço que olhem por nós como uma categoria que não 

terá aglomerações, que será muito difícil nos manter como empresa, se o isolamento se 

estender ao próximo mês, que atendemos um número reduzido de crianças, que  nos 

responsabilizamos a atender e manter as normas que a  Secretaria de Saúde está nos 

exigindo, mantendo os profissionais com máscaras para trabalhar, fazendo a troca 

conforme as horas orientadas, fazendo uso de álcool gel em crianças e profissionais, 

lavando bem as mãos com sabão e ainda orientando os pais que a qualquer sintoma gripal 

das crianças, que os mesmos permaneçam em casa.Então, gostaríamos de solicitar 

encarecidamente, a ajuda do poder público municipal, tanto em forma de orientação como 

em forma de nos adequar a uma categoria diferenciada das escolas Municipais, Estaduais e 
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mesmo Escolas Particulares de grande porte, para que possamos obedecer ao decreto 

Municipal número 140 e fechar as escolas até dia 30 de abril e depois reabrirem as 

mesmas com as medidas de saúde necessárias já que temos um número reduzido de 

alunos. E se sair um novo decreto que possamos ter o apoio e o entendimento diferenciado 

do nosso representante Municipal e não sermos avaliados iguais a tais escolas que atendem 

um grande número de alunos.Escolas que represento e suas respectivas quantidades de  

alunos atendidos em cada escola.Escola de Educação infantil Star Kids - 60 alunosEscola 

de Educação Infantil Bambuluá - 65 alunosColégio de Educação infantil e Berçário 

Criando Asas - 24 alunosColégio Mundo Encantado da Criança -27 alunosColeginho Baby 

Happy - 40 alunosColégio Coleginho Pedacinho do Céu - 66 alunosEspaço Educar Escola 

de Educação Infantil -70 alunosEscola Criativa - 45 alunosColégio Mamãe Coruja -28 

alunosPequeninos do Futuro - 68 alunosAquarela Educação Infantil - 41 alunosArte do 

saber - 70 alunosMundo Encantado - 87 alunosAlpha Kids - 13 alunosBrincando e 

Educando - 62 alunosAtenciosamente, desde já agradeço e aguardo 

retorno.____________________________Marcela Muzardo Pupin MazzuccioProprietária 

da Escola de Educação Infantil Star Kids e  Representante de Escolas de Educação Infantil 

Particulares de São Carlos 

 

Parecer :  Indeferido, pois a atividade de escolas  esta prevista como vedada no 

Decreto Municipal 140/2020 ,Decreto Municipal 145/2020 e Decreto Estadual 

64881/2020. 

 

 

São Carlos,  16 de Abril de 2020 
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