
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – C. M. E. 

ATA 003/2021 – ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA  

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, quarta-feira, às 13h30min (treze 

horas e minutos), se fizeram presente por meio do aplicativo Meet por meio do URL da reunião: 

meet.google.com/hvs-vtbk-ggu, os membros do Conselho Municipal de Educação de Sorriso que 

representam: o Executivo, o SINSEMS, os Pais de Alunos, os Professores Efetivos do Estado, as 

Unidades de Ensino Superior, os Professores Efetivos do Município, juntamente com a 

Assessora da Secretária Municipal de Educação e Cultura conforme print de tela da reunião, com 

o intento de abordarem e deliberarem acerca da construção da nova sede da Secretaria Municipal 

de Educação, CEMFOR e Departamento de Nutrição. O presidente Sr. Zeferino deu as boas-

vindas aos presentes e passou a palavra Secretária de Educação que abordou sobre da 

necessidade de mudança do prédio na qual está estabelecido a atual sede da SEMEC. Sendo 

assim, após estudo de viabilidade do poder público foi solicitado a esse conselho a possibilidade 

de um espaço que possa fomentar a qualidade do serviço prestado a essa secretaria de educação 

para os atendimentos que são nela disponibilizadas. Foi apresentado um prédio localizado na 

Avenida Tancredo Neves, lote 5 e 7, quadra 4-A, conforme projeto em anexo a essa ata, na qual 

foi salientado que a duração contratual terá duração anual com um valor que se encontra entre R$ 

28mil com um espaço de 1600m
2
. O presidente agradeceu a presença e o apoio dos membros e 

às 14h30min (Quatorze horas e trinta minutos) deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo 

a constar, eu, Karoline Vasconcelos Matos, lavrei a presente ata e coloco-a a disposição de todos 

para leitura e aprovação se for assim entendida em plena conformidade com os temas abordados 

e minutados. 
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