
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Lei Municipal nº 5.611 de 03 de fevereiro de 2012
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Av. Getúlio Vargas, nº 740 
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E
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O Presidente do Conselho Municipal de Educação, no

convoca os Conselheiros Municipais de Educação 

Reunião Extraordinária do ano de 201

na Sala de Reuniões do Núcleo de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação

para tratar da seguinte pauta:  

 

I. - ORDEM DO DIA 

 

Análise e emissão de Parecer sobre o Projeto de Lei que solicita:
 

1. Abertura de Crédito Adicional  Suplementar no valor de 
carrinhos de bebê, cadeirões de alimentação e ventiladores às creches

 
 

2. Abertura de Crédito Adicional
Firmino Leandro, por meio da reforma e ampliação da cozinha e construção do 
muro da escola; Construção de Piscina Coberta para atendimento dos alunos da 
Educação Especial no Projeto Fênix; Cobertura da Qua
de Castro, em atendimento às necessidades dos alunos e da comunidade escolar.

 
3. Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de  

dois micro-ônibus para o Transporte Escolar 
 

4. Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de
de serviços de limpeza predial em atendimento às unidades escolares
contratação de serviço de locação de software para aulas de tecnologia 
educacional aos alunos do Ensino Fundamental 

 
5. Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de

ampliação EMEI Irmã Maria José Chaves 
 

6. Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de 
da Criança 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais

convoca os Conselheiros Municipais de Educação titular e convida os suplentes para a 

rdinária do ano de 2018, que se realizará no dia 11/04/18, quinta

na Sala de Reuniões do Núcleo de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação

Análise e emissão de Parecer sobre o Projeto de Lei que solicita: 

Abertura de Crédito Adicional  Suplementar no valor de R$ 47.401,69 
carrinhos de bebê, cadeirões de alimentação e ventiladores às creches

Abertura de Crédito Adicional  Suplementar no valor de R$  1.372.930,50 
Firmino Leandro, por meio da reforma e ampliação da cozinha e construção do 
muro da escola; Construção de Piscina Coberta para atendimento dos alunos da 
Educação Especial no Projeto Fênix; Cobertura da Quadra Escolar da EMEIF João 
de Castro, em atendimento às necessidades dos alunos e da comunidade escolar.

Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de   R$   814.200,00
ônibus para o Transporte Escolar  

o Adicional Suplementar no valor de R$ 1.250.000,00 
de serviços de limpeza predial em atendimento às unidades escolares
contratação de serviço de locação de software para aulas de tecnologia 
educacional aos alunos do Ensino Fundamental Parcial e Integral 

Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$150.000, - Aquisição de terreno 
ampliação EMEI Irmã Maria José Chaves  

Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 127.358,23 - 

 
Assis, 09 de abril de 2018. 

 
 

NILSON SILVA 
Presidente 

Assis-SP 

municipal-da-educacao 

uso de suas atribuições legais, 

e convida os suplentes para a 2ª 

quinta-feira, às 14h, 

na Sala de Reuniões do Núcleo de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação, 

R$ 47.401,69 - aquisição de 
carrinhos de bebê, cadeirões de alimentação e ventiladores às creches 

R$  1.372.930,50 - EMEIF 
Firmino Leandro, por meio da reforma e ampliação da cozinha e construção do 
muro da escola; Construção de Piscina Coberta para atendimento dos alunos da 

dra Escolar da EMEIF João 
de Castro, em atendimento às necessidades dos alunos e da comunidade escolar. 

R$   814.200,00 – aquisição de 

R$ 1.250.000,00 - contratação 
de serviços de limpeza predial em atendimento às unidades escolares e 
contratação de serviço de locação de software para aulas de tecnologia 

Aquisição de terreno 

 Vagas na Casa 



     CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

     Lei de Criação nº 3.091/1992 
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1 

ASSIS-SP 

Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 20171 

Ocorreu aos onze dias do mês de abril do ano de 2018, nas dependências do Núcleo de 2 

Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de Assis, a 2ª Reunião Extraordinária 3 

do Conselho Municipal de Educação, de acordo com o previsto no calendário do organismo e foi 4 

presidida pelo conselheiro Nilson Silva, presidente do conselho. A reunião foi iniciada em primeira 5 

chamada às catorze horas com a presença dos seguintes conselheiros: TITULARES – 1. Aline 6 

Manfio; 2. Dulce de Andrade Araújo; 3. Fernanda Gonçalves Gomes; 4. Graziela Cristina de 7 

Oliveira Holmo; 5. José Hélio da Silva; 6. Laura Ocwiencinsky; 7. Lucila Torreti Jordan; 8. Marluce 8 

Silva Valente; 9. Nilson Silva; 10. Rosimeire dos Santos; 11. Silvia Maria Almeida Mota; 12. Thiago 9 

Corado Lima; 13. Valéria Cristina Basílio; 14. Vanessa Rodrigues Pereira da Silva. SUPLENTES - 10 

1. Denise Calixto Marques; 2. Victor Luís de Souza Schimdt. SUPLENTE NA CONDIÇÃO DE 11 

TITULAR - 1. Vanda Eda Leme Palma; Justificaram ausência: Elisabeth da Silva Gelli, Gilberto 12 

Figueiredo Martins, Ivone Mariza Depole, Kênia Elisabeth Vaz, Maria Beatriz Alonso do 13 

Nascimento, Sandra Eliana Ortiz Coca, Tatiane Cristina de Sousa da Silva e Viviane Aparecida 14 

Del Massa. Ordem do dia: Item 1:  Abertura de Crédito Adicional  Suplementar no valor de R$ 15 

47.401,69 - aquisição de carrinhos de bebê, cadeirões de alimentação e ventiladores às 16 

creches. O pedido tem por finalidade abrir dotação orçamentária para suprir as necessidades da 17 

Secretaria Municipal da Educação, em adequação aos recursos destinados às despesas com 18 

obrigações patronais - intra-orçamentário (parcela diferida), uma vez verificada a necessidade da 19 

referida adequação. Sendo assim, em atendimento aos pedidos encaminhados à Secretaria 20 

Municipal da Educação pelos respectivos gestores escolares, serão adquiridos carrinhos de bebê, 21 

cadeirões de alimentação e ventiladores às creches da rede municipal de ensino. De acordo com 22 

a justificativa do Poder Executivo o valor da suplementação será destinado à aquisição de bens 23 

permanentes para atendimento as necessidades das creches da rede municipal, visto que nos 24 

últimos anos não foram adquiridos novos equipamentos tendo sido realizada somente a 25 

manutenção dos mesmos. Os membros do conselho apontaram que a falta destes equipamentos 26 

prejudica o atendimento das crianças matriculadas na modalidade creche e inviabiliza a matrícula 27 

de novos alunos. A abertura de crédito com recursos de Manutenção e Desenvolvimento do 28 

Ensino (Tesouro Municipal) tornou-se possível em função da anulação de parcial e/ou total das 29 

dotações orçamentárias abaixo, antes destinadas ao pagamento do Aporte do Déficit Atuarial, que 30 

por força da Lei Complementar nº 6, de 23 de fevereiro de 2018, passou a ser pago com recursos 31 

não vinculados à aplicação no ensino. Após justificativas e apontamentos os membros do 32 

Conselho pleno deliberaram, por unanimidade, pela emissão de parecer FAVORÁVEL, a abertura 33 

de Crédito Adicional Suplementar. Os demais itens da pauta serão tratados em reunião 34 

extraordinária. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião ordinária, ficando a 35 

cargo da secretária executiva Sueli Corrêa de Oliveira a elaboração desta Ata para registro dos 36 

fatos. Uma vez aprovada na próxima reunião, a mesma será arquivada e disponibilizada para 37 

conhecimento público das atividades desenvolvidas por este Conselho. 38 






