CME - Conselho Municipal de Educação
Município de Cabreúva/SP

ATA Nº 01/2022
Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 13h30min, de
forma on-line pela Plataforma Google Meet, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal de Educação com a finalidade de deliberação sobre o Calendário Escolar
2022 e Matrizes Curriculares 2022, encaminhado pela Secretaria Municipal de
Educação. Após conferência de número regimental para quórum da reunião, a
Presidente Ana Luiza agradeceu a presença de todos e como não deu quórum os
membros presentes decidiram por uma reunião extraordinária no mesmo horário pela
plataforma Google Meet na data do dia vinte e quatro de janeiro do ano de dois mil e
vinte e dois. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Ana Luiza de Oliveira Pinheiro,
presidente desse conselho, lavrei a presente Ata, que será assinada pelos presentes.
Cabreúva, 20 de janeiro de 2022.
Presentes: Ana Luiza de Oliveira Pinheiro:
Daniela Din Coca:
Edivânia Aparecida Gonçalves da Silva Lau:
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Lucília Pinto de Souza Giacomini.:
Marjore Cristina de Almeida Lopes:
Jeane Vieira Melo Sargaço:
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CME - Conselho Municipal de Educação
Município de Cabreúva/SP

ATA Nº 02/2022
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 13h30,
de forma on-line pela Plataforma Google Meet, reuniram-se extraordinariamente os
membros do Conselho Municipal de Educação com a finalidade de deliberação
sobre o Calendário Escolar 2022 e Matrizes Curriculares 2022, encaminhado pela
Secretaria Municipal de Educação. Após conferência de número regimental para
quórum da reunião, a Presidente Ana Luiza agradeceu a presença de todos e
apresentou a pauta do dia, bem como cientificou que todos os presentes tiveram
acesso aos documentos via grupo do WhatsApp. Colocado em votação, tanto Matriz
Curricular quanto Calendário Escolar, mediante as alterações solicitadas por este
Conselho, por unanimidade, foram aprovados. Foi mencionado sobre Uniformes
Escolares e a presidente mencionou sobre a edição de ofício para a Secretaria
Municipal de Educação, o que foi aprovado pelos conselheiros. De forma extraoficial,
a conselheira Edielen pediu desligamento deste Conselho. Foi solicitado a ela para
que fizesse o pedido de forma oficial ao segmento que representa – CAE – para que
o Presidente faça nova indicação. Para as próximas reuniões foi sugerida, de forma
urgente, a revisão do Regimento do Conselho Municipal de Educação, bem como
revisão do Regimento Comum das Escolas. Nada mais havendo a ser tratado, eu,
Neli Aparecida de Oliveira, secretária, lavrei a presente Ata, que será assinada pelos
presentes. Cabreúva, 24 de janeiro de 2022.
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Presentes: Ana Luiza de Oliveira Pinheiro:
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Neli Aparecida de Oliveira:
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Daniela Din Coca:
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Edivânia Aparecida Gonçalves da Silva Lau:
Mara Janice da Silva:
Lucília Pinto de Souza Giacomini.:
Maria Jucy Gleuba de Souza Lima:
Franciele de Paula P. Amaral

Contato: conselhomunicipaldeeducacao@cabreuva.sp.gov.br
Município de Cabreúva – Estado de São Paulo – Brasil

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

18
19
20
21
22

CME - Conselho Municipal de Educação
Município de Cabreúva/SP

ATA Nº 03/2022
Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, de forma on-line
pela Plataforma Google Meet, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação
com a finalidade de: 1) revisão do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação; 2)
definição de data para reunião de fiscalização dos 25%. A Presidente deu as boas-vindas aos
presentes e mencionou sobre as tratativas com a SME acerca do “Café com a UNCME” aqui no
município; mencionou sobre o documento CONAE. Sobre a pauta do dia, focamos no
Regimento Interno do CME; sobre a lei de criação não há o que revisar. O Prof. Milton Herrera
enviou modelo de Regimento para consulta como sugestão para a revisão do nosso; foi
sugerido que os suplentes também tenham participação ativa nas reuniões, mesmo que sem
poder de voto, para que estejam sempre inteirados dos assuntos do Conselho; sugestão de
criação de um informativo (bimestral ou algo similar) para divulgação dos trabalhos do
Conselho Municipal de Educação. A presidente sugeriu que cada membro lesse o Regimento
Interno e fizesse suas anotações/sugestões para apresentação na próxima reunião. Foi
mencionado a questão da necessidade de revisão do Regimento Comum das Escolas e este
Conselho está no aguardo do envio do documento para iniciar as tratativas de revisão. Foi
levantado o questionamento que alguns pais estão fazendo acerca dos uniformes e foi dito
que em reunião no dia da entrega dos notebooks, a Secretária de Educação Prof.ª Maria Zilda
mencionou que está com um pouco de atraso na entrega por parte do fornecedor, mas todos
os uniformes foram adquiridos. Sobre a reunião presencial para fiscalização dos 25% da
Educação ficou definida para 24/02/2022, às 13h, na Secretaria Municipal de Educação. Nada
mais havendo a ser tratado, eu Neli Oliveira, lavrei a presente ata que segue assinado por todos
os presentes e já convoco para a próxima reunião ordinária para 10/03/2022, às 13h30.
Cabreúva, 04 de janeiro de 2022.
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Ana Luiza de Oliveira Pinheiro:
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Daniela Din Coca:
Mara Janice da Silva:
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Jeane Vieira Melo Sargaço:
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Jaqueline Moraes Alves:
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Nívia Mesquita Godoi:
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