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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18/05/2015
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Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezoito horas,
estiveram reunidos na sala de reuniões do CME no térreo do prédio anexo a
SME: os (as) conselheiros (as): Benedita Ivete Brandini Negreiros, Juliano
Pereira Passos, Solange Prado Castel, Dagmar de Paula Queluz, Rosebelly
Nunes Marques, Iris Andia Meneguel Polezi, Gabriela Zanin de Castro
Vasconcellos, Maria Madalena Tricânico C. Silveira, Camila Rodrigues, Daniela
Aparecida Moreto, Letícia Rocha Duarte e a Presidente Sandra Helena Perina.
Justificaram suas faltas às conselheiras: Alessandra Regina Temperini, Joselene
Rodrigues Henriques, Genésio Aparecido da Silva, Maria da Graça Victorino de
Paula e Rogéria Aparecida Garcia Cardozo. Tendo como pauta: Expediente Verificação do quórum, aprovação da ata da reunião anterior, justificativas e
faltas. Ordem do dia - Conferência Municipal de Educação/PME e Informes. A
presidente verificou o quórum e deu início a reunião com apresentação das
justificativas e faltas. Na leitura de ata para ser lida e aprovada, por não ter ata
pronta para apreciação, foi dado prosseguimento na reunião, adentrando na
ordem do dia. Como ficou decidido na reunião anterior, ocorreu a divisão dos
(as) conselheiras (os) em duplas, para a leitura do PME. Cada dupla assumiu o
compromisso de efetuar a leitura do segmento e fazer as adequações
necessárias que foram apresentadas e serão analisadas e submetidas à
votação. Sandra informou que será realizado pelas Comissões do PME, uma
força tarefa para análise do PME, pós-correção da Profissional contratada.
Informou que atuará ao longo da sexta-feira e no sábado. E quanto à questão da
marcação de gênero na escrita, Sandra entrará em contato por e-mail com
profissional responsável pela revisão, senhora Lara Padilha. Para agilizar o
processo ocorrerá uma reunião extraordinária no dia vinte e um de maio de dois
mil e quinze, às dezoito horas na sala do CME. Eu, Letícia Rocha Duarte, redigi
esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e
demais conselheiros presentes.
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