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Resolução CEE/CEB nº 289 de 31/05/2019. 

 
Resolução CEE/CEB nº 99 de 15/03/2018. 

Circular nº 01/2022.                                                                                             Goiás, 13 de abril de 2022. 

 

 

Senhores Pais e Responsáveis,  

 

 

O Conselho Administrativo da Cooperativa de Ensino da Cidade de Goiás – COOPECIGO, 

composto por representantes dos Pais, Professores e Auxiliares Administrativos, deliberou, na última 

reunião, ocorrida no dia 06 de abril de 2022, que o rateio mensal (mensalidade escolar) será reajustado em 

15% (quinze por cento).  

 

Como não houve reajuste nos valores dos rateios nos anos de 2020 e 2021, por conta do período 

pandêmico, consideramos esse percentual (inflação acumulada pelo INPC) como base para a reposição da 

inflação e equilíbrio entre receitas e despesas.  

 

Visando a melhor gestão dos recursos, continuaremos com as medidas adotadas nos anos anteriores, 

como monitoramento de gastos, continuidade das cobranças judiciais dos inadimplentes, locações do 

prédio, uso da renda oriunda das festas tradicionais.  

 

Registre-se que, deste percentual, será repassado aos profissionais do Colégio e da Escola, como 

forma de reajuste salarial, o índice de 10% (dez por cento), embora estando todos conscientes de que são 

merecedores de um aumento real, tendo em vista a histórica defasagem de seus vencimentos. É 

importante registrar, ainda, que o último reajuste salarial aos professores e funcionários – 3% – aconteceu 

em 2019. 

 

Ante essa situação peculiar, conforme exposto, e no mais absoluto espírito cooperativista, em que 

cada parte cede um pouco em nome da coletividade e da manutenção da qualidade do ensino, o rateio 

mensal será reajustado em 15% (quinze por cento) a partir do mês de maio do corrente.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Dorival Salomé de Aquino 
Presidente do Conselho Administrativo da COOPECIGO 

 

 

Rosi Meire Aparecida Fulanette Corrêa 
Diretora do Colégio Alternativo 

 

 

Fernanda Regina Torres de Almeida 
Diretora Pedagógica da Escola Letras de Alfenim 
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