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Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às dezoito horas e quinze 1 

minutos, em segunda chamada, conforme regimento. Estiveram reunidos na 2 

Sala de Reuniões, ao lado da Sala do CME, no térreo do prédio anexo, com 3 

entrada pela Rua Cristiano Cleopath, 1902 – Bairro dos Alemães, os (as) 4 

conselheiros (as): Iris Andia Meneghel Polezi, Juliano Pereira Passos, Gabriela 5 

Zanin de Castro Vasconcellos, Maria Madalena Tricânico de Carvalho Silveira, 6 

Rosebelly Nunes Marques, Solange Prado Castel, Dagmar de Paula Queluz, e 7 

a presidente  Sandra Helena Perina. A pauta da reunião foi: 1. Expediente – 8 

Verificação de quórum; aprovação de Atas, Justificativas de faltas; 2. Ordem do 9 

Dia – Calendário 2016, G.T. Contas; Plano de Ação e Informes. A presidente 10 

verificou o quórum e deu início a reunião, adentrando na ordem do dia. Analisada 11 

as datas correspondentes as reuniões ordinárias a cada segundas quintas-feiras 12 

de cada mês do corrente ano ficou definido que as datas das reuniões ordinárias 13 

serão: 11/02; 10/03; 14/04; 12/05; 09/06; 14/07; 11/08; 13/10; 10/11 e 15/12, 14 

sendo que no mês de janeiro é recesso por conta das férias escolares. O novo 15 

calendário será constituído na última reunião do ano, em quinze de dezembro de 16 

dois mil e dezesseis. O conselheiro Juliano Passos fez uma explanação das 17 

contas, porém apontou a necessidade de maior tempo para a conferência e que 18 

ainda faltarão as contas do último trimestre. A presidente Sandra observou que 19 

estas serão fechadas no início do ano e assim que tiver em ordem o financeiro 20 

repassará para o CME que disponibilizará à comissão de finanças para 21 

verificação e esta então apresentará ao CME para votação do Parecer a ser 22 

encaminhado ao Sr. Paulo Torres. Sendo assim, ficou para o início de 2016 a 23 

finalização da prestação de contas. Quanto ao Plano de Ações para 2016, a 24 

presidente pediu a palavra para dizer que o interessante é lembrar que as ações 25 

formativas são de relevância e que haverá eleições para renovação do CME, ou 26 

parte dele, conforme legislação e o regimento interno. Lembrou ainda que o 27 

Plano de Ação seja real e exequível. Ficou acordado que a elaboração do 28 

documento será concluída e apresentada no início do próximo ano. Não tendo 29 

mai a ser tratado, foram feitos os agradecimentos pelo trabalho prestado durante 30 

todo o ano junto ao CME, bem como o desejo de boas festas a todos. Nada mais 31 

a ser tratado na reunião foi dada por encerrada. Eu, Iris Andia Meneghel Polezi, 32 

redigi esta Ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pela 33 

Presidente e demais conselheiros presentes. 34 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10/12/2015 


