
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação 

Aos dezessete dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, por 
meio de reunião virtual, através do aplicativo Google Meet, 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. Apresentação 
da Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente – FICAI, aos membros do Conselho 
Municipal de Educação; 2. Apresentação das orientações realizadas para as escolas 
públicas realizadas pela Conselheira Tutelar, Ana Cristina Lima Couto Catto. 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 em seguida apresentou aos membros deste Conselho, a Conselheira Tutelar Ana 
Cristina Lima Couto Catto, convidada especial para esclarecimentos sobre a ficha 
FICAI, encaminhamentos de alunos infrequentes e outros assuntos referentes ao 
trabalho do Conselho Tutelar. Ato contínuo, o Presidente do Conselho, Orivaldo 
Candarolla, apresentou a ficha FICAI aos presentes, com esclarecimentos da 
Conselheira Tutelar. Durante as discussões foram destacadas pelos membros a 
importância do trabalho integrado entre escolas, Secretaria de Educação, Secretaria 
de Assistência Social, Conselho Tutelar e famílias e reafirmada a importância de zelar, 
junto aos pais ou responsáveis, pela frequência do aluno à escola. Todos os 
participantes tiveram a oportunidade de perguntar e esclarecer dúvidas sobre o 
trabalho do Conselho Tutelar. 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, dezessete dias de março de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 


