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ATA DA REUNÉO ESPECíFrcA PARA POSSE DOS CONSELHEIROS E

ESCOLHA DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO

MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE ITABAIANINHA. CiiEI PARA O MANDATO

DO BrÊNp D82020t2022.

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na

casa dos Conselhos Municipais, situada à Rua Antônio Batista Sobrinho, 9,

Conjunto Albano Franco, neste município de ltabaianinha/SE, reuniram-se os

membros que foram indicados e nomeados por meio da Portaria no 45712020

de 29 de dezembro de 2O2O para compor o Conselho Municipal de Educação

de ltabaianinha - CMEI, com o objetivo de serem empossados e após posse,

realizar votaçâo para escolha dos cargos de presidente e vice-presidente do

conselho supracitado. Estavam presentes na reunião os conselheiros:

Genitelma Alves de Souza, Valdeilde Soares Fontes, Altemar José dos Santos

representantes titular e suplentes da Secretaria Municipal de Educaçâo;

Abraão Costa Rodrigues, representante titular do magistério; Maria de Fátima

de Jesus Cruz, Maria Rivanda Batista dos Santos, representantes titular e

suplente dos diretores das escolas públicas municipais; Josefira Carvalho de

Santana Silva, Juliana Leandro Cruz Alves representantes titular e suplente

dos pedagogos das Escolas Públicas Municipais; Luana Santos, representante

suplente dos pais de alunos das Escolas Públicas Municipais; Floriana Alves

dos Santos Borges representante titular das Escolas Particulares; Andresa

Almeida Sena, Maria Jucilia Souza, representantes titular e suplente do

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Vanessa Maria

dos Santos Dantas Goes, representante suplente do Conselho tutelar; Tatiane

Costa Santos, Maria Francisca Silva dos Santos, representantes titular e
suplente responsável pela Escrituraçáo Escolar e Josefa Adriana Cardoso dos

Santos, representante titular da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação

Social. Na pauta consta como ordem do dia a posse dos novos conselheiros e

escol
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ria executiva do conselho Andréa Maciel explicou sobre

umindo

oportunidade
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presidente e vice-presidente a fim de atuarem no mandato do biênio

Assim sendo, os conselheiros passam a ser empossados,

as funçôes que nos sáo conferidas pela legislação. Na
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a eleiÉo para presidente e vice, e que só os consêlheiros titulares poderiam

concorrer. salientou a importância da escolha já que o trabalho, as plenárias
serão coordenadas peros mesmos. Em seguida abordou a importância da
atuação do conselho. Foi dado oportunidade para guem quisesse particlpar da
eleição. Dando continuidade é iniciado o processo de eleição do presidente e
vice-presidente, pera o mandato de dois anos, conforme o ceput do artigo go da
Lei No 956120í6. Apresentaram-se, voluntaríamente, Maria de Fátima de Jesus
cruz, Abraão costa Rodriguês como candidatos a presidentes e Josefira
carvalho de santrana sirva como vice-presidente compondo assim a chapa dos
dois presidentes. Após votação de quatro votos a três foi escorhido para
compor a presidência e vice-presidência do cMEl as conselheiras: Maria de
Fátima de Jesus cruz e Josefira carvarho de santana sirva sendo presidente e
respectiva vice presidente. Nada mais foi acrescentado. A reunião foi
encerrada. Esta ata foi ravrada, após rida se aprovada será assinada peros
presentes.
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