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 Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, no anfiteatro do 1 

Colégio Polibrasil, situado na Rua Moraes Barros, 552, às dezessete horas e 2 

quarenta e cinco minutos, iniciou-se a reunião ordinária do Conselho 3 

Municipal de Educação, com a presença dos Conselheiros: Sônia Cristina 4 

Ramos, Peterson Rigato da Silva,  Nair Paulino Fujita, Solange Parisoto 5 

Lopes Napi, Antonio Carlos Lopes, Ângela Márcia Fossa, Carla Sapuppo 6 

Rosados, Edie Brusantin, Maria Aparecida Vila Nova, Fábio Luiz Mialhe, 7 

Luiz André Filho e Antonio Carlos Lopes, para tratar dos seguintes 8 

assuntos do expediente: 1- Assinatura da ata anterior: Sonia inicia a reunião 9 

com a leitura da ata e a sra. Solange se prontifica a fazer a leitura, o Sr. 10 

Peterson pede  alteração da  ata quanto a sua fala sobre a educação infantil, 11 

a Sra. Nair coloca que as alterações devem ser enviadas por escrito, 12 

conforme artigo trinta do regimento e que nas próximas reuniões a ata não 13 

devera ser lida, cumprindo determinação do regimento interno ; 2- 14 

Informes: 2.1 – Sônia entrega aos conselheiros presentes uma cópia do 15 

diário oficial com a publicação do regimento interno. 2.2 – Sonia relata a 16 

conversa que teve com o Secretario de Educação Prof. Gabriel Ferrato, 17 

onde o secretario ficou de dar devolutiva sobre o pedido de uma sala maior 18 

para as reuniões do CME e de uma secretária para que possa atender a 19 

comunidade que tem procurado o CME. Quanto à compra do notebook o 20 

secretario disse que ficará na SME e o conselho poderá utilizá-lo conforme 21 

agendamento com o setor de informática e a compra do datashow está 22 

suspenso. Neste momento houve questionamentos dos conselheiros sobre a 23 

verba destinada aos gastos do CME: Sr. Luiz diz sobre consultar o jurídico 24 

para saber como funciona o sistema de verba, Sr. Fabio diz não justificar o 25 

corte das compras, Sr. Edie diz que o CME é autônomo e uma das suas 26 

funções é fiscalizar o SME, Sra. Solange diz que deveria ser como o 27 

Conselho Tutelar onde a Secretaria Social supre todas as despesas. Sônia 28 

diz que o CME não é subordinado a nada. Sra. Aparecida diz que o CME é 29 

vinculado a SME e deve trabalhar em parceria. Sra. Nair diz que a verba foi 30 

reservada e que a consulta ao jurídico deve ser o caminho a seguir. Sra. 31 

Carla coloca que o CME precisa mostrar o seu trabalho para adquirir 32 

respeito. Sonia convida o Sr. Luiz André para acompanhá-la a procuradoria 33 

para tratar deste assunto. Sônia questiona o pagamento da anuidade da 34 
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UCPME, dizendo que não consta o pagamento. O Sr. Peterson questiona a 35 

sra. Nair sobre o atraso na anuidade, Sra. Nair relata que o pagamento da 36 

UPCME foi feito no prazo que é determinado. Neste momento a sra. Irene 37 

que participava da reunião como ouvinte relata que não conseguiu vaga 38 

para a sua bisneta perto da sua casa, e que ela não tem como levar a criança 39 

até a EM Ilda Jenny, onde conseguiu a vaga. A sra. Nair explica que a SME 40 

não tem escolas centrais, pois não há demanda de vagas, dando-lhe o 41 

telefone da escola que  melhor a atenderia. Ordem do dia: 1- Sonia relata 42 

que enviou a Diretoria de Ensino oficio pedindo os dados de todos os 43 

seguimentos educacionais de Piracicaba, mas que a Diretoria não deve ter 44 

entendido, pois enviou uma lista com o endereço das escolas estaduais, e 45 

que iremos enviar para a representante do CME para que ela possa orientar 46 

a pessoa responsável por estes dados. O Sr. Luiz André diz que 47 

necessitamos de um norte para esse trabalho. O Sr. Fàbio sugere estagiários 48 

para fazer o levantamento e tabulação dos dados levantados, e coloca-se a 49 

disposição para organizar o trabalho. Sr. Antonio diz que há vários 50 

momentos para concluir este trabalho. 2- Relato da sra. Nair sobre trabalho 51 

desenvolvido em nome do CME: Plano de Desenvolvimento da Educação – 52 

PDE Secretaria e Escola. Envolvimento dos conselheiros com trocas de 53 

informações sobre educação, com o termino do horário proposto, a sra. 54 

Carla pede  uma reunião extraordinária, para finalizarmos o assunto. 55 

Colocado em votação, e aceito por unanimidade. Nada mais havendo a 56 

tratar, Sônia agradece a todos e encerra a reunião. Eu, Nair Paulino Fujita, 57 

secretariei esta reunião, lavrei esta ata que depois de lida segue assinada 58 

por mim e pelos demais Conselheiros presentes. 59 


