PROF.ª VERA LÚCIA BORELLI, Secretária
Municipal de Educação de Cosmópolis, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
RESOLVE:

ANO II - EDIÇÃO 94 - 17 de dezembro de 2018
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Art. 2º Serão extintas as vagas de Educação Especial, nas seguintes EMEBs:
EMEB.

- EMEB. Prof.ª Alice de Campos Lapa
- EMEB. Esther Nogueira
- EMEB. Guilhermina Kowalesky
- EMEB. Prof.ª Maria Aparecida Toledo Strazzacappa
- EMEB. Tutu Balloni
- EMEB. Cecilia Meireles
- EMEB. Educador Paulo Freire
- EMEB. Estudante Ximena Coelho Pereira
- EMEB. Florestan Fernandes
- EMEB. Rodrigo Octávio Langaard de Menezes
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