3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MAIO

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e quinze
reuniram-se na sala do Conselho os seguintes membros: Solange
da Graça Rossi Simão, Lucimar Nepomuceno Feitosa Zanon, Ana
Lucia Rodrigues, Andreia Marcia Liceski, Chayane E. Costa,
Marilza Aparecida P. Teixeira, Rosiany da Silva Lisboa, Patricia
Coraleski Pereira Francisco, Jessica Paola da Silva Miranda,
Domingas de Fátima Cardoso Amaral, Maria Angela Lorete Bassani
Elizangela Aparecida Pessoa Brandão, Natalia Zaccaro Pereira,
Sueli Francisco e Vera L. Moreira Schiochet, para a terceira reunião
extraordinária do ano vigente. A pauta do dia é: 1. Conferência
Municipal da Educação 2. Leitura das correspondências. Dando
inicio a reunião Solange deu boas vindas a todos fez a leitura da
ata da reunião ordinária do mês de maio. Na sequencia Solange
entregou, para trabalhar em grupos, o Plano Municipal da
Educação para realizarmos uma leitura também falou que este já é
o que será trabalhado na conferência somente farão adequações
dentro do Estadual e Nacional e que para esta adequação esteve
na SEMED o Sr Cassio Moletta para fazer o alinhamento. Lucimar
falou que este plano pode ser mexido daqui a algum tempo
fazendo adequações que atenda as necessidades do município.

Solange falou que hoje o plano está com a PGM para apreciação e
que no final do dia devem devolver com as sugestões pertinentes.
Natalia perguntou qual a participação do CME na elaboração do
PME. Solange respondeu que houve uma comissão (decreto 1955
e 1956) que criava e nomeava os integrantes responsáveis para a
elaboração. Após a leitura foram feitos apontamentos para
verificação se iriam ser pertinentes e após adequa-lo. Ana
perguntou se não iríamos analisar o regimento da conferência
então Solange falou que hoje na hora do almoço o regimento foi
para a PGM e só retorna no final do dia. Patricia perguntou como
foi feita a escolha para a comissão e Marilza falou que foi através
do decreto já citado onde o Prefeito é que nomeia e Patrica falou
que em 2011 foi feito pelo Conselho esta comissão. Lucimar falou
que desta vez existe diferença em alguns encaminhamentos e que
devemos ter uma harmonia dentro do CME para que o trabalho
caminhe. Patricia falou que para uma conferência deve ter a
participação de todos os integrantes do CME, então Solange falou
que todos os membros são delegados natos

na conferência.

Marilza também falou que para fazerem o PME foi seguido o
planejando o decênio que está no Portal do Mec onde todos podem
acessar. Patricia falou que houve um pequeno problema na escola
onde atua onde era a delegada e dias depois a diretora falou que
ela era quem tinha que ser a delegada e não a Patricia. Solange
falou que não foi feito esta troca pelo CME. Natalia solicitou que
gostaria de falar sobre as reposições então Solange falou que
ficaria para a reunião ordinária devido ao tempo e Natalia falou que

não concordava com o ofício que foi enviado pelo CME foi falado
que precisaria desconsiderar este ofício. Também foi falado para
enviar um email para as unidades falando da reunião do dia 02/06
onde faremos as analises dos ofícios das unidades também com a
ata que foi realizada no dia das negociações com o Prefeito. Nada
mais havendo eu, Vera Lúcia Moreira Schiochet encerro esta ata
que será assinada por mim e por todos os presentes.

