7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - OUTUBRO

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e quinze reuniram-se
na sala do Conselho os seguintes membros: Solange da Graça
Rossi Simão, Marilza Aparecida Pereira Teixeira, Chayane E.
Costa, Domingas Fátima Amaral, Lucimar Nepomuceno F. Zanon,
Ana Lucia Rodrigues, Andreia Marcia Liceski, Natalia Zaccaro,
Elizangela Aparecida P. Brandão, Regina Soeli Lourenço; Maria
Angela Lorente Bassani; Stela Regina G. Wontroba; Sueli
Francisco; Patricia Coraleski Francisco, Eliane Regina Fregnani
Barros dos Santos e Vera L. Moreira Schiochet para a sétima
reunião extraordinária do ano vigente. A pauta do dia é: 1.
Resolução da Educação Especial; 2. Leitura das correspondências;
3. Outros. No inicio da reunião Solange deu boas vindas a todos e
solicitou que colocassem o celular no vibra para não tocar na hora
da reunião. Em seguida fez a leitura da ata da reunião
extraordinária do mês de setembro e da reunião ordinária do mês
de outubro. Na sequencia deu a palavra para Andreia que fará a
leitura da Resolução da Educação Especial. Andreia explicou que o
Departamento de Educação Especial realizaram as adaptações
depois que passou pela Estrutura e Funcionamento e pelo
Gabinete. Andreia iniciou a leitura e solicitou que se houvesse
algum ponto a ser levantado poderiam interromper para as
discussões. Os pontos de discussões que foram levantados

Andreia, Angela e Lucimar explanaram e continuou com a mesma
redação. Uma das dúvidas foi com relação ao educador social que
hoje não está sendo contemplado nesta resolução, porém esta
função já está contemplado nos documentos oficiais do MEC e
quando

há

a

necessidade

a

prefeitura

disponibiliza

este

profissional. Lucimar falou que quando foi chamado no concurso
para assumirem esta função ninguém quis, ficando difícil, então o
ideal é fazer um concurso especifico para este cargo. Mas na lei
maior este profissional está sendo contemplado para atender as
necessidades dos alunos inclusos, não precisando colocar nesta
resolução.

Neste

dia

não

houve

nenhuma

leitura

de

correspondências. Patricia solicitou que envie para a SEMED o
pedido para os departamentos fazer a orientação para usufruir o 1
dia a mais do calendário. Ficou decidido que a Vera se reunirá com
Andreia na quinta feira dia 23 de outubro para revisarem a questão
estrutural do documento para a assinatura do mesmo na próxima
reunião ordinária. O mesmo ocorrerá com a resolução da
Educação Infantil que neste dia a Vera se reunirá com Marilza e
Chayane para realizar a revisão do documento. Nada mais
havendo eu, Vera Lúcia Moreira Schiochet encerro esta ata que
será

assinada

por

mim

e

por

todos

os

presentes.

