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 Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, no anfiteatro do Colégio Poli 1 

Brasil, situado na Rua Moraes Barros, 552 às dezessete horas e quarenta e cinco 2 

minutos, iniciou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação, com a 3 

presença dos Conselheiros: Sônia Cristina Ramos, Peterson Rigato da Silva, Nair 4 

Paulino Fujita, Solange Parisoto Lopes Nappi, Ângela Márcia Fossa, Francisco José de 5 

Almeida, Elayne Brancalion, Carla Sapuppo Rosados, Juliana Bacchin, Severino Galdi, 6 

Magno Peres Rodrigues e Luiz André Filho, para tratar dos seguintes assuntos. 7 

Expediente: 1- Informes da Presidente: 1- Justificativas de faltas: Sra. Elayne 8 

Brancalion e o Sr. Francisco José de Almeida. estavam viajando e Sr. Magno Peres 9 

Rodrigues teve problemas com o recebimento da convocação, mandando a justificativa 10 

por escrito. Em votação as faltas foram justificadas. 2- Sônia pede para o Sr. Luiz André 11 

relatar a reunião que tiveram com o procurador do município Sr. Bissoli, acontecido no 12 

dia onze de fevereiro. Sr. Luiz André relata que o procurador explicou que existe a 13 

dotação orçamentária, mas é necessário o secretário aprovar os gastos, o CME precisa 14 

de um plano de trabalho para a provisão desta verba. O Sr. Bissoli parabenizou os 15 

membros do CME pelo RI aprovado, dizendo que está a disposição para quaisquer 16 

dúvidas. 3- Outros: Sônia faz um resumo da reunião da comissão de Planejamento, 17 

Legislação e Ética que se reuniu no dia dezesseis de fevereiro para análise de 18 

documentos das escolas estaduais, no que diz respeito à utilidade pública e formalizou a 19 

necessidade de um plano de trabalho para o CME, havendo necessidade de capacitação 20 

para os conselheiros. Sônia diz que as comissões precisam iniciar os trabalhos de 21 

organização dos seminários, tanto o de Educação Básica como do Ensino 22 

Profissionalizante. Sra. Carla diz que os presidentes das comissões precisam instigar o 23 

grupo ao trabalho, estar à frente e que, por estar sobrecarregada com diversos 24 

compromissos, está deixando a presidência da comissão de Educação Básica e gostaria 25 

que fosse indicado um novo presidente. O Sr. Peterson se candidata, colocado em 26 

votação Sr. Peterson e aprovado assumindo a presidência da Comissão de Educação 27 

Básica. Ordem do dia: Dando seqüência à pauta, Sônia passa a palavra para Sra. Nair 28 

concluir a explanação iniciada na reunião anterior sobre o PDE Escola.  Sra. Nair diz 29 

que quando iniciou os trabalhos do PDE, o conselho passava por um esvaziamento dos 30 

membros e foi indicada para este trabalho, tanto PDE Secretaria, no qual a sua tarefa era 31 

constituir o novo CME, quanto o PDE Escola, para representar o CME. Depois das 32 

explicações feitas, a Sra. Nair pede ao plenário quanto à continuidade de sua 33 

participação no PDE. Sônia coloca em votação e fica aprovado por unanimidade que a 34 

Sra. Nair continue com os trabalhos em nome do CME. 2- Sônia comunica que o CME 35 

recebeu do MEC o material “Indagações sobre Currículo”, e que deixara a disposição 36 

dos conselheiros. Sr. Severino sugere que o material seja enviado a SME e que alguém 37 

venha apresentá-lo ao CME. Sra. Elayne diz que o material é para conhecimento do 38 

CME, que os órgãos educacionais recebem material constantemente. Sra. Nair coloca 39 

que este material tem no site do MEC. Sr. Severino comenta sobre o lançamento de seu 40 
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livro na Bahia e Sônia o parabeniza pelo feito. Em seguida Sr. Severino distribui livros 41 

que trouxe para os conselheiros, trouxe também dois volumes do dicionário de Língua 42 

Portuguesa para o Sr. Luiz André da PoliBrasil. Sr. Severino comenta sobre o novo 43 

secretário da Educação, e sobre o trabalho que ele está desenvolvendo nestes cem dias a 44 

frente da SME. Sr. Magno diz sobre a merenda escolar que foi terceirizada e sobre a 45 

ronda escolar, questionando sobre ser suficiente para todas as escolas. Sônia fala sobre a 46 

empresa ganhadora da licitação Nutriplus, como uma das empresas que está sob 47 

investigação, e que há muitas reclamações sobre a qualidade e quantidade da comida 48 

oferecida às crianças. Sr. Severino coloca que com a terceirização, a merenda foi 49 

estendida para o ensino médio, por ter preço melhor e que a empresa fornece para outros 50 

países. Sra. Solange pede uma comissão fiscalizadora da merenda escolar. Sônia 51 

concorda em elegermos uma comissão específica para análise da merenda escolar na 52 

próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, Sônia agradece a todos e 53 

encerra a reunião. Eu, Nair Paulino Fujita, secretariei esta reunião, lavrando esta ata que 54 

depois de lida segue assinada por mim e pelos demais Conselheiros presentes. 55 


