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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, às dezessete 1 

horas e quarenta e cinco minutos, em sua segunda chamada, estiveram 2 

reunidos na sala do Conselho Municipal de Educação os Conselheiros: 3 

Sônia Cristina Ramos, Peterson Rigato da Silva, Aline Ambrosano, Maria 4 

Aparecida Villa Nova, Nair Paulino Fujita, Antonio Aparecido da Costa, 5 

Fábio Mialhe, Rosemeire, Elaine Milano, como ouvinte a Irmã Magali 6 

Gavazzoni, e como convidadas a Sras. Sanger, Salvia e Luciana, 7 

representando o Programa Ler e Escrever da Secretaria Municipal de 8 

Educação, e as Sras. Gisele Barion e Fabiane Vilela, representantes do 9 

Núcleo de Educação Ambiental, para tratar dos seguintes assuntos: Pauta – 10 

I- Expediente: 1- Justificativas de faltas. A Sra. Sônia inicia a reunião 11 

informando que a Sra. Socorro está com problemas de saúde, por isso se 12 

ausentará da reunião. 2- Informes da Presidente: A Sra. Sônia comunica aos 13 

conselheiros presentes que o curso da UFSCAR já começou e que quem fez 14 

a inscrição deve acessar o site. 3- Outros: Sônia comenta que solicitou 15 

através de ofício, respostas de algumas dúvidas em relação às contas do 16 

Terceiro Trimestre da SME e lê a resposta do Sr. Paulo, responsável pelo 17 

Departamento Financeiro. Porém os conselheiros avaliaram que neste 18 

documento não continha os esclarecimentos necessários. Desta maneira, o 19 

CME decide que Sônia solicitará um detalhamento de comprovação a ser 20 

apresentado na próxima Reunião do CME. II- Ordem do dia: Apresentação 21 

do Projeto “Ler e Escrever” do governo Estadual a ser implantado nas 22 

escolas municipais. A Sra. Sálvia, coordenadora do programa na rede 23 

municipal, explica que a fundamentação teórica do programa é a mesma já 24 

utilizada na rede, a psicogênese da língua escrita, e o que mudou foi o foco, 25 

que agora se concentra em como o indivíduo aprende, proporcionando 26 

situações de aprendizagem, com um material único para toda a rede. O Sr. 27 

Peterson questiona como foi o processo de formação de professores. A Sra. 28 

Sálvia esclarece que houve uma formação para os coordenadores e estes 29 

transmitiram o que aprenderam aos professores. O Sr. Peterson pergunta 30 

ainda, se o material da 1ª série será utilizado no 1° ano. A Sra. Sálvia diz 31 

que sim e comenta que houve uma adequação do projeto Ler e Escrever às 32 

Diretrizes já existentes no município. A Sra. Elaine coloca que ela é a 33 

responsável por este projeto na rede Estadual e explica como este funciona 34 
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no Estado há vários anos E diz que quando descobriu que o município 35 

utilizará o material da 1ª série, no 1° ano do Ensino Fundamental, ficou 36 

muito preocupada, pois vários alunos do município migram para a rede 37 

estadual e isso poderia causar problemas na vida escolar da criança e que já 38 

entrou em contato cobrando uma resposta da SME. A Sra. Nair afirma que 39 

este assunto não está na pauta, e que as supervisoras estão ali como 40 

convidadas para falar sobre o programa na rede municipal. A Sra. Elaine 41 

coloca que como o assunto estava sendo discutido, achou pertinente sua 42 

colocação. A Sra. Sálvia acrescenta que esta questão será decidida pelo 43 

Secretário Municipal de Educação, por uma questão de hierarquia. A Sra. 44 

Sônia propõe uma reunião extraordinária para o dia dez de março, para 45 

continuarmos a tratar deste assunto, que levantou tantas questões 46 

importantes. Os conselheiros aprovaram com sete votos a favor e uma 47 

abstenção. Sônia agradece a participação das supervisoras, que se retiram, 48 

pois tem outros compromissos. A Sra. Nair também se retira, pois tem 49 

outro compromisso. 2. Apresentação do PMEA (Política Municipal de 50 

Educação Ambiental) A Sra. Sônia apresenta as representantes do NEA, 51 

Sra. Gisele e Sra. Fabiane que explicam todos os tópicos do projeto da 52 

PMEA. Esclarece também que o financiamento do projeto será 53 

disponibilizado pelo Fundo do SEDEMA. Após a explanação é colocado 54 

em votação se o CME emite Parecer aprovando o Projeto de Implantação 55 

do PMEA, que é aprovado por unanimidade pelo CME.  Nada mais 56 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu Aline Ambrosano, secretariei 57 

a reunião digitei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por 58 

mim, pela Presidente e pelos Conselheiros presentes. 59 
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