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01/2020

dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se na Sala de Reunião da
Municipal de Educação de Pérola D' Oeste. membros dos Conselho Municipal de
, respeitando as exigências do Protocolo de Segurança contra o contágio do COVID - cialmente a Secretária de Educação, Siriaine lnês Link Gattini, agradeceu a parttcipação de
relatando que devido a pandemia, neste ano letivo. não houve reuniões para análise,
e articulaçâo de estratégias e metas do conselho na melhoria da qualidade pública
de ensino, apartir de agora, com a diminuiçao dos casos de COVID - 19, retomamos a
prevista no Estatuto. Para essa reunião, de maneira especial, foram convocados para
a proposta de compra de literatura infantil destinada para o Centro Municipal de
lnfantil Olga Fornari e as quatro escolas municipais, que oferlam educação infantil e
fundamental. A equipe da Secretaria Municipal de Educação, selecionou títulos literários
a:endem a demanda do ensino, solicitando orçamentos as empresas do ramo, para a
da compra direta, a qual dispensa licitaçáo. Foram recebidas três propostas, sendo esta
a de menor valor:
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Na sequência. foram disponibilizados os outros dois orÇamentos para apreciaçáo. O orçamento

empresa Planeta dos Livros de Pato Branco, Paraná,(anexada

a

cima) foi aprovado

pt

de livrc
unanimidade pela Conselho Municipal de Educação, sendo um investimento na aquisiçáo
estimular
literários no valor de 9.995,00 (nove mil, novecentos e noventa e cinco reais), visando
prática da leiiura nos educandos e aumentar o acervo de livros nas escol?é. Nada mais havendo
constaÍ, encerro a presente ata assinada por mim e demais Wesentes í4L'Lníu/&
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vinte ê cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se na sala de reuniões do Consell
Municipal de Educação, parã uma reunião para tratar, sobre a indicação de 02 (dois) representantes c
referido conselho para fazer parte do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social c

e
da Educação -

Fundo de ManutenÇão

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dc
CACS-FUNDEB do lVunicípio de Pérola D'Oeste, Êstado do Paraná, e

Profissionais
conformidade com a Lei, para o mandato de 02 (dois) anos, ate 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 (dc
mil e vinte e dois). Foram dadas as boas vindas agradecendo a presença de todos. Em seguida passou- se
discução sobre a. indicação, sendo que foi escolhidas as seguintes pessoas: Titular: Eliziane de Fátin
Frescura, R.G. Ns 6.926.193-9, CPF ne 039.055.689-00, E-mail: zize 2005 @hotmaii.com, FONE: t
988069648; Endereço: Rua Rio Grande 277, Pérola D'Oeste - PR, e Suplente: Karin Fernanda Pacheco, R,,
Ne 9.963.508-8, CPF ns 070.840.259-36, E-mail: karirrfernanda,l9S9@hotmail.com, FONE: 14
999349285. Nada mais havendo a tratar encêrro a presente ata sendo assinada por mim e demias.
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Fernanda Meurer Butzke - PRESIDENTE CME

