Sintepp de Novo Progresso
escolhe novo conselho do CACS
/FUNDEB
Na ultima quinta-feira (25de abril de 2019) ocorreu assembleia
geral do SINTEPP/ SUBSEDE NOVO PROGRESSO, na Escola Municipal
Valdomiro Mendes Rodrigues, para escolha dos membros que irão
compor o Conselho do CACS FUNDEB e a Comissão de Avaliação de
Progressão Horizontal e Estágio Probatório dos servidores da
educação municipal.(Foto:Sintepp/NP)
Em

debate

democrático,

transparente

e

harmônico

foram

escolhido os membros que irão contribuir no próximo mandato o
Conselho do CAS FUNDEB, lembrando que o Conselho CACS FUNDEB é
um fórum que fiscaliza o recurso destinado a educação, recurso
este que também é responsável pelo pagamento dos servidores da
educação municipal.
Como conselheira titular e representando os professores, foi
eleita a professora Erionete Silva Mendes, graduada em
Licenciatura e Bacharelado em Geografia pela UFMT (professora
efetiva da rede municipal de Novo Progresso e está lotada na
EMEIEF Deputado João Carlos Batista); como suplente, foi
eleita a professora Maria do Socorro de Oliveira, graduada em
Licenciatura Plena em Pedagogia pela UFPA (Doutora em Ciências
da Educação pela Universidad Americana e lotada na EMEIEF
Tancredo Neves).
Como conselheira titular e representando o apoio técnicoadministrativo, foi eleita a secretária escolar Sheila
Manoelle de Sousa Neto – que assume a vaga para seu segundo
mandato -, graduada em Licenciatura Plena em Física pela UFPA
e pós-graduada, em nível de Especialização em Metodologia do
Ensino de Física, pela Universidade Candido Mendes (lotada na
EMEIEF Mario Dagostin); como suplente, foi eleita a secretária

escolar Jane dos Santos Vidal Correa Centurion, que cursa
graduação em Licenciatura em Pedagogia pela UNICIC, (lotada na
EMEIEF Valdomiro Mendes Rodrigues).
Para a Comissão de Avaliação de Progressão Horizontal e
Estágio Probatório, foram eleitos os servidores efetivos e
estáveis Luciana Maria Caldas Ribeiro (lotada na EMEIEF
Valdomiro Mendes Rodrigues), Marcia Cristina da Costa Coesta
(lotada da EMEIEF Maria Ignes de Souza Lima) e Sheila Manoelle
de Sousa Neto (lotada na EMEIEF Mario Dagostin).
A Coordenação do SINTEPP parabeniza todas essas bravas
companheira que irão contribuir de forma efetiva para a
construção do sucesso da educação do nosso município.
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(Foto:Sintepp)
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”

