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No dia vinte e quatro de abril de dois mil e quatorze, às dezoito horas e vinte 1 

minutos, estiveram reunidos na sala de reuniões do CME no térreo do prédio 2 

anexo a SME: os (as) conselheiros (as): Josiane Maria de Souza, Jimmy 3 

Johann Montenegro Molina, Anilton Fernandes Rissato, Benedita Ivete Brandini 4 

de Negreiros, Letícia Vidor de Souza Reis, Genésio Aparecido da Silva, 5 

Adriana D’Abronzo Duarte, José Alexandre Pereira, Ronaldo Maciel, Maria 6 

Madalena Tricânico de Carvalho Silveira e a presidente Sandra Helena Perina. 7 

Justificaram suas faltas os conselheiros: Marilice Trentini Oliveira e Renata 8 

Cristina Fedrigo que estava em Marília-SP participando de capacitação sobre o 9 

portal Conviva Educação. Após verificado o quórum e confirmado que não 10 

tínhamos o número regimental de conselheiros para aprovarmos a alteração do 11 

regimento optamos por dar continuidade na leitura da proposta e 12 

apresentarmos proposta de texto. Retomamos a partir do Capitulo VI - Das 13 

sessões. Seção I - Da Convocação. Após a apreciação o arquivo foi salvo e o 14 

mesmo será encaminhado para apreciação dos demais conselheiros, para que 15 

os mesmos tomem ciência do que o grupo produziu. Tendo como pauta única a 16 

discussão e aprovação do regimento interno. A presidente faz convite para aos 17 

conselheiros para que um possa participar, juntamente com ele, da comissão 18 

que coordenará os trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Educação. 19 

Sendo a primeira reunião a ser realizada às quatorze horas e trinta minutos no 20 

dia nove de maio de dois mil e quatorze. As conselheira Josiane e Maria 21 

Madalena colocaram como disponíveis, FICANDO A CONSELHEIRA Josiane 22 

como representante. O conselheiro Genésio Aparecido da Silva colocou-se 23 

como interessado, mas salientou não ter disponibilidade, por estar viajando na 24 

ocasião da primeira reunião. A presidente convocará uma reunião 25 

extraordinária para que ocorra a apreciação e aprovação do novo regimento. 26 

Tendo em vista que foram esgotados os assuntos da pauta designada para 27 

esta reunião a presidente agradeceu por mais este trabalho e encerrou a 28 

reunião. Eu, Genésio Aparecido da Silva fui designado pela presidente para 29 

secretariar esta reunião redigi esta ata que depois de aprovada será assinada 30 

por mim, pela Presidente e demais conselheiros presentes.    31 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24/04/2014  


