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ATA N'09/2022- Ata da Sessão Plenária da 9' Reunião Ordinária do Conselho

Municipal de Educação - CME, reâlizada às 14:00 horas, do dia 28 (vinte e oito) de

novembro de dois mil e vinte e doís, na sala de 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 Krigeí, Elenice Aparecida

Lachinski Mulinari, Rosane Apa Panzarini, Vânia Mara Araújo da Silva, Licia Mara

Ladeira Afonso, Adelína lnês Cavagnari, Meiriane Mendes Lepka, Carlos Cezar

Barreto Rodrigues e Keli Mislene Carneiro, em primeira chamada, após constatar o

quórum estabelecido para convocação, inicia-se a reunião com os conselheiros

presentes, presidida pelo senhor Willian Kriger e secretariada por mim, Rosane

Aparecida Panzarini, conforme pauta estabelecida a realização da leitura e estudo do

novo Regimento lnterno do CME. Desta íorma, o presidente solicitou à vice-presidente

e alguns conselheiros que realizassem a leitura do regimento e na oportunidade

informando aos membros pÍesentes que poderiam êstar fazendo suas pontuações

durante a reunião. Durante a leitura surgiram alguns questionamentos sobre

determinados artigos e apontamentos de correçÕes de digitação e concordâncias

verbais no texto e após discussão foram fêitas âs alteÍações necessárias. Findando a

lêitura, o Rêgimento lnterno foi colocado em votaçáo pelo presidente, sendo aprovado

por unanimidade, o qual será homologado pelo Poder Executivo por meio de decreto

municipal e publicado no Diário Oficial da PreÍeitura Municipal de lpiranga e também

no site da prefêitura pagina do Conselho Municipal de Educação. A seguir, o

presidente aproveitou para manifestar sua gratidão a todos conselheuos pelos

trabalhos realizados, participação nas reuniÕes, eventos educacionais durante o ano

letivo de 2022, sendo está a última reunião do ano deste conselho. O presidente

desejou ainda "Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo" aos membros do CME. Nada

mais havendo a ser tratado, o presidente da Assembleia solicitou à secretária que

Íizesse a leitura da ata, a qual foi aprovada por todos. Por fim deu por encerrada a

Plenária e eu Rosane Aparecida Panzarini, lavrei e assinei a presente ata, que será

a ss tna pelo presidente e demai de novembro de 2022.mü
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Criado pelo Decreto Ne 041 de 03 de Março de 2000

EndêÍeço: Rua Alcides Ribeiro de Macedo, 253 - lpiranga - PÍ.
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