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ATA No04/2022- Ata da sessão Plenária da 4a Reunião ordinária do conselho Municipa

de Educação - cME, realizada às g horas, do dia cinco de agosto (5) de dois mil e vinte e

dois, na sala de reunião da secretaria Municipal de Educação de lpiranga - sME, sito a
Rua João Ribeiro da Fonseca, 998. centro, Nesta. com a presença dos(as) seguintes

conselheiros(as): TITULARES: wiliam Kriger (presidentê), Elenice Aparecida Lachins":

Mulinari,, , Rosane Apa Panzarini (1a secretária do cME e coordenadora pedagógica ca

sMEC), Vânia Mara Araujo da silva, Keli Misrene cameiro, Adelina lnês cavagnar.
Meiriane Mendes Lepka SUPLENTES: Licia Mara Ladeira Afonso , sally Lange Stassur

Daniele slompo Buhrer, Elizete Aparecida Traut, Mônica orlonski Marieli santos

(coordenadora Pedagógica - sMEc), em primeira chamada, após constatar o quórur
estabelecido para convocação, inicia-se a reunião com os conselheiros presentes

O presidente Wiliam Kriger cumprimentou e agradec,eu a presença de todos. Er
seguida, foi feita a leitura com a aprova çáo da ata da 3a Reunião ordinárra

realizada no dia 2710612022. A seguir o presidente william fez a leitura das

conespondências recebidas: Oficio n.3?2022-ESCOLA MUNICIpAL JOÃC

LEONEL DENCK; Ofício n.23l2022 - ESCoLA MUNICIPAL SÃo JoSÉ; otícrc

no15/2022-ESCOLA RURAL MUN|C|PAL DE CANGUERA; Ofício noogtàOz}-

ESCOLA RURAL MUNICIPAL INDALÉCIO LEMES GALVÃO; OÍíCiO N.3OI2O22 _

ESCOLA MUNICIPAL PROF" ANITA TABORDA PUGLTA; Ofício no 31l2az2-
ESCOLA RURAL MUNICIPAL ROBERTO HECKE; Ofício no33/2022- Escota

RURAL MUNICIPAL DE AVENCAL; Ofício n 16t2022-CMEt MADRE TEREZA DE

CALCUTÁ; Ofício no28/2022- CME: EVOLUÇÃO DO SABER, todos os ofícios

apresentados estão solicitando o ressarcimento dos gastos com registros err
cartório das atas de eleição e do novo Estatuto da ApMFS das escolas municipais

de acordo com as orientações da Receita Federal, Resolução SESA No 1o34t2o2o

e orientação conjunta no009/2021-DPGE/DEDUC/SEE e assessoria com serviços

contábeis anuais. De acordo com os diretores as despesas estâo sendo muito altas

e as instituições de ensino precisam realizar vários eventos escolares extras para

râtirar os valores que necessitam para sanar suas dívidas. Após análise dos ofÍcios
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ê das documentaçôes oficiais das APMFs recebidos das escolas, o consêlho Pleno

deliberou, por unanimidade, pela emissão de uma indicação recomendando ao

Poder Executivo em prêstar esses serviços contábeis anuais as unidades es@lares

municipais, sendo a prefeitura municipal a mantenedora dessas entidades

educacionais. Em seguida, foi elaborada e lida a lndicação n"0O112022 pelos

conselheiros presentes e aprovada. Nada mais havendo a relatar, eu, Rosane

Aparecida Panzarini, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segutra

AS os demais presentes. lpiranga, 05dea osto de 202
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