
 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAHU. Aos vinte e oito dias do 
mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dez 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: indicação 
de membros do Conselho Municipal de Educação para compor o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – CACS FUNDEB DE JAHU; vagas em creches, resultados do 
IDEB/2021; reforma da Creche Jandyra de Araújo Neves e outros. O Presidente 
do Conselho Municipal de Educação do Município de Jahu, Estado de São Paulo 
iniciou a reunião agradecendo a participação dos membros do Conselho e a 
seguir passou a pauta do dia. Na sequência, foiu realizada a indicação de 01 
(um) membro titular e 01 (um) membro suplente do Conselho Municipal de 
Educação para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – CACS FUNDEB DE JAHU. Foi 
indicada como membro titular a Senhora Ana Paula Castello Buoro e como 
membro Suplente, Orivaldo Candarolla. Dando continuidade a pauta, o 
Presidente deste Conselho, informou todos os conselheiros sobre a reunião 
realizada entre a Secretária Municipal de Educação, Drª Elenira Aparecida 
Cassola, Supervisores de Ensino da Rede Municipal e a Promotora de Justiça, 
Drª Ligiane Rodrigues Bueno, sobre a questão da garantia de vagas em creches 
às crianças de zero a cinco anos e onze meses. Informou que a Promotora de 
Justiça instituiu o Processo Administrativo de Acompanhamento e a necessidade 
da garantia de vagas a todas as crianças nessa faixa etária. Também mencionou 
toda a preocupação da Secretaria de Educação e do Executivo Municipal no 
atendimento dessa demanda. Em seguida, o Presidente do Conselho informou 
sobre o início da reforma predial da Creche Jandyra de Araújo Neves e por fim 
informou sobre a substituição de um membro deste Conselho, por motivos 
particulares, Kezia Marília Sambo Ribeiro por Maria Beatriz Carvalho Passarelli 
dos Santos. 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, 28 de setembro de 2022. 
 


