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Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um,
reuniram-se, por videoconferência e em virtude da Pandemia da
COVID 19, os conselheiros Ana Cristina Garima Jaques, Lisiane
Kisner Silveira Torres, Patrícia Lourenço, Rosimeri Machado,
Sandra Greque, Tania Clarindo, Viviane Maria Rodrigues de
Oliveira da Fontoura; a secretária Lílian Xavier Machado e as
assessoras Jaqueline Micelle e Maria Aparecida Reyer, presididos
pela conselheira Waléria Vargas Busetti. Ausente, por motivo
justificado, a conselheira Suzane Barros. A reunião começou com
a leitura e aprovação da Ata 021/2021. A seguir, a conselheira Ana
Garima questionou se algum conselheiro teria a informação se a
Escola Esconderijo do Sapeca estaria aberta ao que a conselheira
Rosimeri respondeu afirmativamente. A conselheira Patrícia
perguntou como serão as dispensas para a participação nas
reuniões presenciais do CME. A conselheira Cida informou que os
professores da rede municipal são dispensados pelas direções das
escolas para a participação no CME. A secretária acrescentou que
será oferecido atestado de presença aos conselheiros que assim
necessitarem. A presidente do CME lembrou que o recesso do
Pleno deste Conselho ocorrerá de dezesseis de agosto até vinte e
nove de agosto, devendo a primeira reunião ocorrer na data de
trinta e um de agosto, ainda de maneira remoto. Acrescentou que
as reuniões presenciais somente serão retomadas quando o
problema com o abastecimento de água no prédio do CME for

resolvido. Por fim, a presidente agradeceu todo o trabalho e
colaboração exercido pelos conselheiros durante o primeiro
semestre de trabalho no corrente ano e desejou a todos um
merecido descanso durante o período de recesso. Nada mais
havendo a tratar, eu, Lílian Xavier Machado, lavro a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada por mim presidente.
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