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Não fique por fora, acesse os canais oficiais do sintramem

Festa da Tainha 2019
No dia 02 de agosto de 2019 realizamos a III Festa da Tainha Sintramem. O evento, 
que faz parte do nosso calendário anual, contou com a presença de associados e 
convidados. Momento de encontros, abraços e muita conversa boa!

LEI COMPLEMENTAR Nº 633/2010 - Art. 1º- Anexo III
SÍNTESE DAS ATIVIDADES DO CARGO

AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO I

· Realizar atividades voltadas à socialização, alimentação e higiene das 

crianças, sob a orientação da equipe escolar. 

·Zelar pela segurança, saúde e bem-estar das crianças. 

·Colaborar com os demais profissionais da Unidade na distribuição das 

refeições diárias, inclusive no trabalho lactário. 

·Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função. 

· Desenvolver atividades de recreação, utilizando ou confeccionando 

material disponível na Unidade Escolar.

AUXILIAR OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO iI

• Zelar pela conservação e limpeza dos equipamentos, utensílios e 

materiais de uso da cozinha. 

• Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, 

separando-os e medindo-os de acordo com o cardápio do dia. 

• Controlar o estoque, prazo de validade, e o acondicionamento, 

armazenagem e conservação dos alimentos, de acordo com as normas 

de higiene. 

• Elaborar o pré-preparo e efetuar o preparo da merenda escolar e a 

respectiva distribuição aos alunos do Ensino Infantil, Ensino 

Fundamental da rede pública e de entidades conveniadas. 

• Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função. 
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Presidente: Professora Neide Anjos 
Rodrigues 

Posse: dia 24/07/2019 na sede da 
Secretaria Municipal de Educação

Vice Presidente eleita: Simone Maria 
Garbin
Os objetivos, entre outros, são:          
• Emitir parecer conclusivo a respeito 
de propostas de lei, decretos, ou 
resoluções;
• Aprovar regimentos ou estatutos;

Os conselhos municipais, também chamados de conselhos de políticas públicas, são uma 
das ferramentas que possibilitam aos cidadãos uma participação ativa no processo de 
criação de políticas públicas no Brasil.
A participação social é imprescindível para o exercício da cidadania. Afinal, o contato dos 
cidadãos com a esfera pública, em todos os seus âmbitos, aproxima-os de processos, ações 
e políticas públicas que dizem respeito às suas vidas e impactarão no seu dia a dia. Muitas 
pessoas se sentem incapazes, de mãos atadas frente às decisões do poder público. Mas 
existe uma saída: participar!

Posse: dia 29/07/2019 na sede 
da Secretaria Municipal de 
Educação

Vice Presidente eleita: 
Professora Maria Inêz Chaves 

• Verificar se os recursos da 
Educação estão sendo 
aplicados somente com o 

Os objetivos, entre outros, são:

Presidente eleita: Professora 
Deise Datoguia Silva de Paula 

Composição do Conselho Municipal de Educação - cme

IMPORTÂNCIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Composição do Conselho Municipal - fundeb

Mandato: biênio 2019-2021 

• Elaborar normas complementares para o regimento escolar;

• Deliberar sobre os currículos propostos pela SEDUC.

• Fixar diretrizes para organização do sistema municipal de ensino;
• Colaborar na elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação;

• Conferir e emitir pareceres quanto a utilização dos recursos da Educação;

• Zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais legais e normativas 
educacionais;

pagamento de profissionais da Educação em exercício;
• Verificar se a Prefeitura está recolhendo estes valores;
• Acompanhar as despesas utilizadas em manutenção;
• Verificar se o Município está aplicando os 25% do total arrecadado por ele;
• Verificar se está sendo aplicado o mínimo de 60% deste valor com salários.

atribuição de aulas 2019 / 2020

campanha sócio amigo prorrogada

Mais informações pelo Tel.: 3467-1375 ou pelo site sintramem-sv.org.br
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A CIPA vem aí! Aguardem...
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)

Alguns dos Nossos Convênios

• Se nesta data houver empate, o vencedor será 

definido por sorteio, desde que atinja a pontuação 

mínima de 8 novos associados.

PARTICIPEM!

• De acordo com o item 6 do Regulamento do SÓCIO 

AMIGO 2019, estamos PRORROGANDO as filiações 

até o dia 21/08/2019 (15 dias úteis).


