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ATA No05/2022- Ata da Sessão Plenária da 5a Reunião ExtraoÍdináÍia do conseil":

Municipal de Educação - cME, realizada às I horas, do dia dezessêrs (16) de setembro 0e

dois mil e vinte e dois, na sala dê reunião da Secretaria Municipal de Educação de lpiranga

- SME, sito à Rua João Ribeiro da Fonseca, 998. Centro. Nesta. Com a presença dos (as

seguintes Conselheiros(as): Wiliam Kriger, Elenice Aparecida Lachinski Mulinari, Rosane Ap"

Panzarint, Vânia Mara Araujo da silva, Keli Mislene cameiro, Adelina lnês cavagnan.

Meiriane Mendes Lepka. Carlos Cezar Banêto Rodrigues, Monica Orlonski Traut, ei:',

primeira chamada, após constatar o quórum estabelecido para convocação, inicia-

sê a reunião com os conselheiros prêsêntes. O presidente Wiliam Kriger

cumprimentou e agradeceu a presenÇa de todos. A seguir o presidente William fe,-

A ICitUTA dA PAUTA: ALTERAÇÃO DO CALENDARIO ESCOLAR DAS ESCOLAS DÀ

REDE MUN|CIPAL DE ENSINO DE IPIRANGA. Serão realizadas as seguintes

alterações:

l- A data de 1910912022 passará a sêr o primêiro dia letivo do terceiro

trimestre;

ll- Fica estabelecido que a dala 1311012A22, ocorrerá o dia de Estudo e

Planejamento; náo sendo considerado dia letivo;

Ill- A data de 1311012022 passará a ser recesso concedido aos estudantes.

Tal mudança se dá devido aos gastos que o município terá com transporte escoiar,

pois todas as rotas das empresas terceirizadas teriam que circular nos dias

19110Í2022 e 1311012A22 devido a essa diferença do Calendário Escolar com

relaçáo ao dia destinado ao Estudo e Planejamento entre as Escolas Municipais e

as Escolas Estaduais. Com a alteração dos dias mencÍonados o transporte escolar

vai circular somente na data de 1911A12O22 evitando despesas extras ao município.

Nada mais havendo a relatar, eu, Rosane Aparecida Panzarini, lavrei a presente

após lida e aprovada,

. lpiranga, 16 de setembro
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seguirá

de 2022.

assl por mim e pelos demais
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