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Às quatorze horas e trinta minutos do dia dois de maio do ano de dois mil e 1 

vinte e dois reuniram-se através do link https://meet.google.com/kad-aziu-jsy os 2 

membros deste conselho com a presença de nove titulares e três suplentes. Com 3 

a palavra o Presidente, Marcos Augusto da Silva Bento, desejou Boa Tarde a 4 

todos e iniciou a reunião ordinária, iniciou-se a reunião com a aprovação da 5 

Ata da reunião anterior, sendo aprovada por todos os presentes, passou-se 6 

para os informes onde foi realizada a leitura do Ofício da  Secretaria de 7 

Educação referente aos facilitadores, gerou vários questionamentos e ficou 8 

acordado que os Conselheiros encaminhariam os questionamentos com 9 

antecedência para que na próxima reunião ordinária dia 06/06/2022 seja 10 

respondido por um profissional da Secretara de Educação, sugerido a SRa. 11 

Denia ou quem a Secretária Sra. Elisabeth indicar. O Presidente informou 12 

sobre a reunião realizada com o Condomínio Central Saúde. Após os informes 13 

passamos as pautas, 1) Funcionamento da SAEG na antiga Casa do Conselho, com 14 

a palavra a Conselheira Rosangela que informa ter recebido questionamentos de 15 

acessibilidade na sede da SAEG uma vez que não foi aprovado para ser a Casa 16 

do Conselho por necessitar de adequações de acessibilidade, ficou acordado um 17 

Ofício questionando ao Diretor da SAEG a respeito do pleito e sugerindo uma 18 

reunião; 2) Documentação e Ofícios, com a palavra a Conselheira Rosangela que 19 

questiona o fluxo dos documentos e se coloca a disposição para auxiliar na 20 

ausência da Coordenadora dos Conselhos Daniele e Conselheira Sheyla, quando 21 

necessário.  Antes de encerrarmos definimos a pauta da próxima reunião, 1) 22 

Apresentação do Representante do Condomínio Central Saúde; 2) Facilitadores 23 

nas escolas municipais com a presença de um representante da Educação;  Após 24 

as tratativas e nada mais se informar, O Presidente agradece a todos 25 

encerrando assim a reunião as quinze horas e trinta minutos, lavrando-se á 26 

presente ata que vai assinada por mim, Sheyla Ruas, que secretariei esta 27 

reunião, junto ao Presidente Marcos e pelos demais membros.  28 

Lista de Presença: Google Forms, link:  29 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeM7Pamv6kp_HO4V63RxKwEzgmUr7uC-30 
DSeyCwgqv0kk53cA/viewform?usp=sf_link  31 
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