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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
JAHU. Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze 
horas, foi realizada uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação, de 
forma virtual, através do aplicativo Google Meet, para a discussão dos seguintes 
assuntos: 1. Adesão ao Programa Primeira Infância na Escola (MEC); 2. Construção 
de creche no Jardim Dona Emília; 3. Construção de escola na Cidade Alta. Na 
oportunidade, o Presidente do Conselho Municipal de Educação de Jahu, Orivaldo 
Candarolla, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os membros 
presentes e informou que a referida reunião era referente ao mês de Abril de dois mil 
e vinte e dois, e em seguida apresentou aos membros deste Conselho a Portaria 
357/2022, que institui o Programa Primeira Infância na Escola, expondo os princípios, 
objetivos, eixos curricular, avaliação e as formas de colaboração. Informou ainda que 
o município de Jahu aderiu ao Programa e que as escolas de educação infantil serão 
selecionadas. A seguir, o Presidente deste Conselho apresentou aos membros as 
aprovações das construções de duas Unidades Escolares na Rede Municipal de 
Ensino: uma Unidade pelo PAINSP – creche no Jardim Dona Emília e uma Unidade 
pelo PAR no Alto da Cidade. Informou ainda que as documentações necessárias para 
o início das construções estão sendo preparadas e organizadas pela Secretaria de 
Projetos. Todos os participantes tiveram a oportunidade de perguntar e esclarecer 
dúvidas sobre os assuntos pautados. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente, 
Orivaldo Candarolla, deu por encerrada a reunião. Eu, Juliana Thais Beltrame, 
secretária, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e a posteriori pelos 
demais presentes de acordo com a imagem dos membros participantes nesta reunião. 
Jaú, vinte e seis de maio de dois mil e vinte e dois. 
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