CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Criado pela Lei Municipal nº. 4.599 de 28 de dezembro de 1998

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/11/2015
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Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dezoito horas
estiveram reunidos na Sala de Reuniões, ao lado da Sala do CME, no térreo do
prédio anexo, com entrada pela Rua Cristiano Cleopath, 1902 – Bairro dos
Alemães, os (as) conselheiros (as): Iris Andia Meneghel Polezi, Camila
Rodrigues de Oliveira, Gabriela Zanin de Castro Vasconcellos, Maria Madalena
Tricânico de Carvalho Silveira, Solange Prado, Joselene Rodrigues Henriques,
Alessandra Regina Temperini e a presidente Sandra Helena Perina. A pauta da
reunião foi: 1. Expediente – Verificação de quórum; Aprovação de Atas,
Justificativas de faltas; 2. Ordem do Dia – Registro no CME; G.T. Contas; Moção
Aprovada – Encontro Nacional UNCME e Informes. A presidente verificou o
quórum e deu início a reunião, sendo a ata do mês anterior aprovada. Dando
sequência na Ordem do Dia, os conselheiros presentes solicitaram da Comissão
a qual verifica os documentos para o Registro, que apenas traga a essa reunião
os nomes das escolas ou entidades que realmente entregaram todos os
documentos e estão de acordo com o solicitado. A conselheira Iris Andia M.
Polezi comprometeu-se em vir durante o dia para realizar essa tarefa e solicitou
aos demais que puderem para acompanha-la. A presidente Sandra leu a Moção
de Repúdio aprovada no XXV Encontro Nacional da UNCME, recebida por meio
da UNCME SP em que solicita o apoio dos Conselhos Municipais devido ao
fechamento das classes de ensino integral do SESI-SP. Após a leitura do
documento foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. A
conselheira Maria Madalena Tricânico C. Silveira, falou sobre as palestras
realizadas nas escolas municipais pela Escola de Pais a qual ela também é
membro palestrante. Disse ter contato com os pais das diversas comunidades e
que tem sido muito proveitoso esses momentos, inclusive com perguntas que
geram orientações e esclarecimentos. Nas escolas em que retornam há
depoimentos por parte dos pais dizendo o quanto tem sido importante esses
encontros. Nada mais havendo a tratar, a presidente Sandra agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Maria Madalena Tricânico
C. Silveira, redigi esta Ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim,
pela Presidente e demais conselheiros presentes.
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