
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se para a 

reunião ordinária, os membros do Conselho Municipal de Educação (CME), após a 

observação de que não se obtinha quórum , seguiu-se o disposto no Regimento Interno 

do Conselho Municipal de Educação, artigo 10, §1º da Lei nº2056,de 04/12/2006 que 

diz: § 2º “Se após a convocação prevista no § 1º deste artigo, não houver "quorum" 

previsto no "caput" deste artigo, realizar-se-á a reunião com qualquer número de 

membros”, tendo assim início a reunião com a fala da Presidente Sra Perla Pires,  que 

explanou a necessidade  e a importância da presença de todos os conselheiros, passando 

assim para a pauta. Comunicação interna n 1265 de 01/11/2022 da Comissão de 

Autorização para Instituição Infantil da Secretaria de Educação a respeito da escola 

Moinho Centro Recreativo e escola Fenix Pay Kids ambas seguem em processo de 

entrega de documentação e estão sendo acompanhadas pela comissão de Autorização 

para Funcionamento. A Presidente também explanou sobre o andamento da 

documentação da escola Tia Ligia, que segundo os responsáveis pela instituição está 

faltando somente um documento que é expedido pelo DER, para que consigam o habite-

se , diante de todo o exposto esse colegiado após reflexão sobre o assunto propõe que 

as atividades dessa Unidade Escolar seja paralisada até que ela consiga ser devidamente 

regulamentada e autorizada seu funcionamento, a escola Tia Ligia deverá ser 

previamente notificada que não poderá realizar rematrículas e nem matriculas novas 

para o ano de 2023, essa notificação será feita pela Comissão de Autorização para 

Funcionamento. Seguindo a pauta a SME disponibilizou formação sobre Primeiros 

Socorros com ênfase na Lei Lucas, participando dessa formação todos os Professores, 

Coordenadores ,Dirigente, Diretores de Escola e a Supervisores de Ensino, a senhora 

Neusa Monfardini, Secretária Executiva desse colegiado trouxe  como se deu toda a 

dinâmica dessa formação e a importância da mesma, a senhora Elisangela conselheira 

desse colegiado, explanou como essa formação foi extremamente produtiva, o 

conteúdo passado foi de  fácil entendimento e de forma prática, e de muito conteúdo. 

Outra ação  que está sendo realizada pela SME é o projeto Raízes da União, que  conta 

com adesão de dezesseis escolas Municipais que terá seu encerramento no dia treze de 

dezembro de dois mil e vinte e dois. Sem mais nada havendo essa reunião deu por mim 

Elisangela Carvalho dos Reis, lavrada e segue assinada pelos conselheiros presentes: 

perla Pires, Neusa Aparecida Monfardini Korniski, Tatiana Borges, Reinaldo Pereira de 

Lima, 

 

 


