
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação 

Aos vinte e um dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por meio de 
reunião virtual, através do aplicativo Google Meet, em virtude da pandemia pelo novo 
Coronavirus (Sars-CoV-2), reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação, criado 
pela Lei nº 3.187, de 24 de junho de 1997, alterado pela Lei nº 3.978, de 12 de julho de 2005, 
nomeados pelo Decreto nº 7.960, de 24 de fevereiro de 2021, para a discussão dos seguintes 
assuntos: 1) Ofício nº 1396/2021 – Secretaria de Educação solicitando manifestação e parecer de 
construção de creche através do Plano de Ações Integradas de São Paulo – PAINSP; 2) Outros 
assuntos pertinentes. Na oportunidade, o presidente deste Conselho Orivaldo Candarolla iniciou a 
reunião, agradecendo a presença dos membros, passando a discorrer sobre a pauta. O assunto 
abordado na reunião foi à necessidade de um parecer deste conselho em relação à construção de 
uma unidade escolar para atendimento à primeira infância – Educação Infantil, na região dos 
bairros Frei Galvão/Cidade Alta, por meio do PAINSP – Plano de Ações Integradas do Estado de 
São Paulo - programa de parceria com os municípios, para tornar a transferência de recursos 
técnicos, materiais e financeiros mais ágeis e desburocratizados. Membros do Conselho 
manifestaram quanto à necessidade de escolas e demais serviços naquela região da cidade, sendo 
que por unanimidade concordam com a construção da unidade escolar. Desta forma, o presidente 
Orivaldo, emitirá a Secretaria de Educação do Município de Jahu, parecer favorável à construção 
desta unidade escolar. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente, Orivaldo Candarolla, deu 
por encerrada a reunião, agradeceu a parceria durante todo o ano e desejou a todos um Feliz Natal 
e Próspero Ano Novo. 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 um de Dezembro de dois mil e vinte e um. 
 

 



 

 


