
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às dezessete horas e 1 

quarenta e cinco minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na 2 

sala do Conselho Municipal de Educação os Conselheiros: Peterson Rigato 3 

da Silva, Aline Ambrosano, Maria Aparecida Villa Nova, Maria Socorro de 4 

Melo, Nair Paulino Fujita, Juliana Bueno Bacchin, Fábio Luis Mialhe para 5 

tratar dos seguintes assuntos: Pauta 1 - Leitura e aprovação das atas 6 

anteriores; 2- Informes da presidente. A Sra. Nair inicia a reunião 7 

justificando a ausência da presidente do CME Sônia e assumindo a 8 

presidência da reunião, e informa que as atas serão aprovadas na próxima 9 

reunião extraordinária. Nos informes, a Sra. Nair comenta sobre um ofício 10 

recebido da E.M. “Professora Elizabete Consolmagno Cruz” que solicita 11 

um parecer do CME, pois algumas crianças vindas de uma escola sem 12 

regularização solicitam a matrícula no primeiro ano, porém estão fora da 13 

data base. O Sr. Peterson coloca que essas crianças não podem ser 14 

consideradas “em curso”, pois na realidade a escola não é regularizada. A 15 

Sra. Nair sugere que poderíamos fazer uma visita à escola para analisarmos 16 

a situação. A Sra. Juliana acrescenta que poderíamos procurar o setor de 17 

regularização e verificar o motivo pelo qual a escola não é regularizada. A 18 

discussão é colocada em votação e por unanimidade o CME decide que por 19 

enquanto essas crianças não devem ser matriculadas no primeiro ano e que 20 

o CME entrará em contato com o setor de regularização para 21 

posteriormente emitir um parecer final. 3- Análise das contas referentes ao 22 

2º trimestre de 2009 da Secretaria Municipal de Educação. A Sra. Nair 23 

distribui as planilhas e solicita que sejam analisadas. Após análise das 24 

planilhas a Sra. Nair comunica que no dia dezesseis de dezembro haverá 25 

uma reunião extraordinária do CME e solicita que os conselheiros tragam 26 

sugestões sobre o calendário 2010 e o encontro de ensino 27 

profissionalizante. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu 28 

Aline Ambrosano, secretariei a reunião digitei a presente ata, que depois de 29 

aprovada será assinada por mim, pela Presidente e pelos Conselheiros 30 

presentes. 31 
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