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Aos sete dias do mês de maio de dois mil e catorze, reuniramse na sede do CME os
conselheiros Adne Vieira, Chirly César Duarte, Claudionara Silveira de Carvalho, Melissa Velho de
Moraes, Rosana Pfarrius ; a assessora técnica Jaqueline Micelle, a secretária Lílian Xavier
Machado, presididos pelo conselheiro Luís Fernando Minasi. Ausentes por motivo justificado as
conselheiras Mara Rúbia Garcia Pedroso e Maria Aparecida Reyer. A reunião começou com a
leitura e aprovação da Ata 007\14 . A seguir, foi repassada ao Pleno a seguinte correspondência
recebida: ofício 482\14, datado de vinte e dois de abril de dois mil e catorze, encaminhado pela
Promotoria Pública, solicitando informações sobre o processo de autorização de funcionamento da
Creche Doe Amor. Após, o presidente solicitou a todos que realizassem a reorganização das
Câmaras do CME, ficando essas assim compostas: a) Câmara de Legislação e Normas para a
Educação Especial: Adne, Maria Aparecida, Melissa, Rosana e Mara; b) Câmara de legislação e
Normas para o Ensino Fundamental: Minasi, Maria Aparecida, Chirly e Claudionara; c) Câmara de
legislação e Normas para a Educação Infantil: Rosana, Adne, Melissa, Mara e Maria Aparecida; d)
Câmara de legislação e Normas para a EJA: Minasi, Claudionara,Chirly, Melissa e Maria
Aparecida; e) Câmara de Planejamento: será composta pela presidência, vicepresidência do CME,
secretaria, assessoria técnica e expresidência do CME. Também acordouse que se farão presentes
na próxima reunião da Regional AZONASUL de CMEs os conselheiros Minasi, Maria Aparecida,
Rosana e a assessora técnica Jaqueline. Dando prosseguimento à reunião, agendouse a data de doze
de maio para visita da Comissão Verificadora CME\SMEd às Escolas Semente e Peter Pan. A partir
de então, o Pleno passou à análise e considerações acerca da proposta de nova resolução para a
elaboração dos regimentos escolares, tendo sido aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta da
reunião e nada mais havendo a tratar, eu Lílian Xavier Machado, lavrei a presente Ata que, após lida
e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.
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