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Aos vinte um dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quinze 

horas e quinze minutos, reuniram-se na secretaria municipal de educação os 

membros do Conselho Municipal de Educação. O presidente Enos dos Reis 

Maria iniciou a reunião dando boas vindas a todos. Em seguida falou a 

pauta da reunião que seria sobre os ofícios encaminhados para a formação 

do novo Conselho Municipal de Educação. Foi discutido a maneira de 

como foi realizada as escolhas para entrar em um acordo. Foi recebido 

oficio 049 encaminhado pela diretora da Creche Maria de Lourdes de 

Carvalho Breves, que foram escolhidos os representantes de pais pelo 

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, ficando como titular 

Leticia Rezer Cardoso e Alexia Poliana Rezer da Silva como Suplente. 

Oficio 141 enviado pelo diretor da Escola Municipal Audiere Duarte do 

Nascimento apresentando os nomes dos representantes do Conselho 

Deliberativo da comunidade escolar como titulares Erica Moraes da Rosa e 

Francisca Coelho Rodrigues e como suplentes Maria Aparecida Teodoro e 

Débora Gabriela Proença. Porem houve questionamento quanto estes 

representantes devido não serem representantes de pais como preceitua o 

artigo quatro (4) da lei número duzentos e noventa e cinco barra 

2010(295/2010). Será encaminhado novo oficio com nova redação com 

devidos esclarecimentos conforme o artigo 4. Também será encaminhado o 

oficio a secretária municipal de educação para que indique seus 

representantes conforme o artigo 4 conforme a lei. Também foi recebido o 

oficio 026/ 2017 encaminhado pelo presidente do Sintep Leandro de 

Medeiros Carlos, apresentando os membros para o CME. Sendo como 

titular Luciana Joao de Macedo suplente Leandro de Medeiros Carlos. 

Titular Enos dos Reis Maria, suplente Eliane Maria de Jesus, Manoel 

Bezerra Chaves Neto e suplente Adriana Sheila Mira. Claudiane e Luciana 

fizeram o repasse da formação da UNCME. Nada mais havendo a tratar eu 

Claudiane Eidt  Bertol lavro a presente ata que será lida e aprovada por 

mim e demais presentes.                                          


