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Aos treze dias do mês de Abril de dois mil e onze, às dezoito horas e 1 

quinze minutos, em segunda chamada, estiveram reunidos na sala do 2 

Conselho Municipal de Educação os Conselheiros: Benedita Ivete B. 3 

Negreiros, Carlos Marcelo Yamakawa, José Chabregas, Maria Aparecida 4 

Vila Nova, Sônia Cristina Ramos e  Marilice Trentini de Oliveira, para 5 

tratar dos seguintes assuntos: I – Justificativas de faltas; Informes da 6 

Presidente; Análise da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de 7 

Educação .  Iniciou-se a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 8 

Educação, onde a Presidente Sônia apresentou as justificativas de falta dos 9 

Conselheiros: Tainá, Cecília, Cláudia, Rosilda e Daniela. A presidente 10 

apropriando-se do momento dos Informes relatou que está buscando 11 

patrocínio para o “Terceiro Encontro de Educação Infantil e do Ensino 12 

Fundamental de Nove Anos” ,  disse que o tema será Inclusão dos alunos 13 

com Necessidades Educativas Especiais .  Houve breve discussão e as 14 

dúvidas foram sanadas tanto pela Senhora Sônia quanto  pela Senhora 15 

Aparecida Vila Nova . Sônia informou sobre o andamento do trabalho da 16 

análise dos gastos da Secretaria Municipal de Educação relativa a dois mil 17 

e dez onde falta analisar o segundo semestre . Sônia propôs que cada 18 

membro levasse para casa um mês para análise e estudo, cada membro do 19 

Conselho deverá  utilizar o procedimento de anotar com a caneta marca 20 

texto as dúvidas , na próxima reunião relatar para o Conselho para registros 21 

e discussão as dúvidas surgidas, proposta  foi  aprovada pelos presentes .  A 22 

próxima reunião extraordinária para dar prosseguimento ao trabalho foi 23 

agendada para o dia 26 de abril de dois mil e onze às 18h00 na Creche 24 

Nosso Lar  . Eu Maria Aparecida Vila Nova , excepcionalmente secretariei 25 

esta reunião, redigi a presente ata, que depois de aprovada será assinada por 26 

mim, pela Presidente e pelos Conselheiros presentes. 27 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  


