REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis
reuniram-se na sala da Usina do Conhecimento os seguintes
membros: Solange da Graça Rossi Simão, Regina Sueli Lorenço,
Ana Lucia Rodrigues, Elizangela Aparecida Pessoa Brandão,
Patricia Coraleski Francisco, Maria Conceição Malaquias, Joseli
L.de F. Carmelo Dallabreda, Stela Regina G Wontroba, Raquel
Alves da Silva Almeida, Rosiany da Silva Lisboa, Silvania Arruda
Antunes, Ellen Cristina N. S. S Marques, Lúcia Valente Schuster e
Vera L. Moreira Schiochet, para a nona reunião ordinária do ano
vigente.

A

pauta

da

reunião:

1.

Análise

de

Processo

(aproximadamente 20); 2. Aprovação da Resolução do Calendário
de Escolas para o ano letivo 2017; 3. Leitura das correspondências;
4. Outros. Dando inicio a reunião Solange leu a convocação e a ata
da reunião extraordinária de setembro e acrescentou que
estaremos analisando e aprovando os 20 processos no dia de hoje
devido a falta de quórum no dia 29/09/2016 onde a maioria não
puderam comparecer. Na continuidade passaram para a analise
dos pareceres. Solange esclareceu que a impressora está com
problemas e não podemos imprimir os documentos ficando para
serem assinados na quinta feira na sala do CME na SEMED. Foi
aprovado a Resolução do que orienta a elaboração dos calendários

para o ano de 2017 das Unidades de Ensino bem como da rede
privada. Solange deu a resposta sobre o questionamento da última
reunião onde as crianças da educação infantil área rural estavam
sem transporte. Na leitura das correspondências foi lido a indicação
do SINSEP para os novos conselheiros ficando Silvania Arruda
Antunes como titular e Ana Paula Santana Bento de Freitas como
suplente sendo que esta ainda não esteve presente nas reuniões
do CME. Convite do Conselho Gestor

da Habitação para a IV

Conferência municipal de Habitação que ocorrerá no dia 22/10.
Ofício 645/2016 do Ministério Público solicitando informações sobre
o processo administrativo 0135.16.001054-6 do CEI que está
localizado na Rua Nicolau Pampuch, 210. Solange falou que fomos
a procura de informações e que este processo está em tramitação
na SEMED. Foi agendada uma reunião de câmara para o dia 27/10
às 13h na sala do CME.

Nada mais havendo eu, Vera Lúcia

Moreira Schiochet, encerro esta ata que será assinada por mim e
por todos os presentes.

