
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e nove, às dezessete horas e 1 

trinta minutos, estiveram reunidos na sala do Conselho Municipal de 2 

Educação os Conselheiros: Sônia Cristina Ramos, Peterson Rigato da Silva, 3 

Celene de Castro, Antonio Carlos Lopes, Aline Ambrosano, Magno Peres 4 

Rodrigues, Elayne Brancalion, Severino Galdi, Carla Sapuppo Rozados, 5 

Luiz André Filho, Maria Luiza Gomes Zolini, para tratar dos seguintes 6 

assuntos: Pauta do dia – Expediente: Aprovação da ata da última reunião; 7 

Informes da Presidente: Sônia mostrou os documentos que o setor 8 

financeiro tinha acabado de entregar para análise e aprovação desse 9 

Conselho e que iremos analisá-lo na próxima reunião ordinária; 10 

Justificativas de falta: Sônia apresentou o email de justificativa que ela 11 

tinha enviado e que constava como resposta a justificativa de falta da 12 

Conselheira Juliana Bueno Bacchin, que por engano não foi enviado ao 13 

CME. Por esse motivo Sônia pediu ao plenário que fosse aceita a 14 

justificativa enviada dentro do prazo regimental e em seguida apresentou as 15 

justificativas do dia de hoje dos Conselheiros: Ângela Márcia Fossa; 16 

Solange Parisoto Lopes Nappi.  Foram apresentados os novos Conselheiros 17 

que brevemente farão parte oficialmente do nosso Conselho: Sra. Maria 18 

Luiza Gomes Zolini, membro titular – Representante de Entidade de 19 

Educação Especial (Centro de Reabilitação de Piracicaba), substituindo a 20 

Conselheira Ana Lúcia Amstalden Chibin, que pediu desligamento deste 21 

colegiado; Sra. Aline Ambrosano e Sra. Celene de Castro, membros 22 

suplentes, Representantes dos funcionários da  Secretaria Municipal de 23 

Educação nas vagas criadas pela promoção automática dos membros 24 

suplentes que passaram a titulares. Luiz André advertiu sobre a importância 25 

de regularizar a nomeação desses representantes junto à Prefeitura. Sônia 26 

colocou que estava esperando todas as vagas serem preenchidas para 27 

realizar os trâmites legais e que agora com o número completo do 28 

Conselho, isso será encaminhado. Sônia anunciou que o Sr. Gabriel Ferrato 29 

cedeu uma sala na antiga Escola Estadual Benedito Ferreira da Costa para 30 

uso do CME e provavelmente já será usada em nossa próxima reunião. 31 

Explicou que ainda é em caráter temporário, pois o Sr. Secretário pretende 32 

transferir toda a Secretaria Municipal de Educação para lá. Terminado o 33 

Expediente e dando seqüência à pauta, Sônia passou a palavra para o Sr. 34 

Peterson, presidente da Comissão de Educação Básica. Ele explanou a 35 

respeito do que já foi planejado pela CEB sobre o Seminário. Os dias 36 

definidos foram quatro, cinco e seis de junho, para um público estimado de 37 

150 participantes. Sr. Galdi perguntou sobre o local em que será realizado o 38 
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encontro e foi respondido que a Conselheira Elayne já está agendando o 39 

SESC. Por sugestão da Elayne uniu-se a Educação Infantil e a Fundamental 40 

nas palestras, abrindo espaço para discussão no mesmo local. A mesa de 41 

abertura ficou nomeada como: “Trinta Anos de Educação Infantil e os 42 

CEPEC’S”. O Sr. Peterson leu o texto para sugestão do objetivo do 43 

encontro e lembrou que a primeira ordem do dia era montar a mesa das 44 

Autoridades, convidando Secretários Municipais de Educação de Saltinho, 45 

Santa Maria da Serra, São Pedro, Águas de São Pedro e Charqueada, que 46 

compõe a região de nossa cidade pela DRE e os presidentes dos Conselhos 47 

Municipais de Educação atuantes do pólo que Piracicaba pertence. Foi 48 

sugerido como mestre de cerimônias o Sr. Evandro, da Câmara dos 49 

Vereadores. Sônia ressaltou a necessidade do credenciamento na entrada do 50 

evento. O Sr. Peterson confirmou a presença da Profª. Sueli Melo, 51 

do Sr. Prof. Gabriel Ferrato dos Santos, da Sra. Sandra Maria Carvalho de 52 

Paoli e da Sra. Jussara Hermman. Estão faltando as respostas do Sr. 53 

Prefeito Barjas Negri e da Sra. Ana Lúcia Goulart de Faria. Para o segundo 54 

dia, Peterson mostra que está em busca de uma palestra que aborde tanto o 55 

Ensino Infantil quanto o Fundamental. A Sra. Elayne sugeriu que o 56 

palestrante é quem deve indicar o tema. O Sr. Galdi perguntou se iram ser 57 

fornecidos certificados e a Sra. Elayne disse que a Comissão já tem essa 58 

proposta. O Sr. Magno coloca que deveria ser delimitado o tema da 59 

palestra, direcionado para Políticas Públicas para a Educação. Peterson 60 

informou que a Sra. Tesuko não poderá comparecer. Elayne, Sônia e Luiz 61 

André desaprovam a idéia de dois palestrantes para o mesmo assunto, pois 62 

isso poderia gerar desconforto, se as idéias fossem divergentes. O Sr. Galdi 63 

indagou se o evento já estava oficializado, e a Comissão respondeu que 64 

será oficializado em breve. Para o último dia, está planejado uma 65 

abordagem sobre a tese da cultura da escrita na Educação Infantil e 66 

convidar a Sra. Sueli Amaral e a Sra. Ana Lucia Goulart de Faria. Magno 67 

questionou o título “Direito de Ser Criança” e Peterson explicou que 68 

pensou no direito que é tirado da criança de ser criança. A Comissão foi 69 

parabenizada pela competência e rapidez nas articulações. Elayne ilustrou a 70 

problemática da logística. Sônia disse que o café pode ser fornecido pela 71 

Merenda Escolar, através da SME. O Sr. Galdi perguntou sobre a 72 

divulgação do evento e Elayne respondeu que isso está dentro do estudo da 73 

logística. Os orçamentos foram apresentados por Sônia, e o Sr. Luiz André 74 

se prontificou a fornecer as canetas como brinde, por intermédio do 75 

Colégio PoliBrasil. Magno expressou seu descontentamento e 76 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desaprovação com a parceria com a Nutriplus para o café da manhã e com 77 

a assinatura do Sr. Secretário na carta-convite. Sônia esclareceu que a 78 

Nutriplus tinha sido relacionada como possibilidade, mas que como a 79 

Merenda poderia fornecer o café, ela não será nem consultada. Quanto à 80 

assinatura do secretário, ela é necessária para que o evento seja totalmente 81 

oficial. Peterson deu por encerrada as discussões sobre o 1º encontro sobre 82 

educação infantil e o ensino de nove anos e Sônia pediu para que o plenário 83 

a desculpasse, pois não tinha encerrado corretamente o Expediente da 84 

reunião, não submetendo a aceitação das justificativas de faltas 85 

apresentadas e a aprovação da Ata anterior à votação do plenário. 86 

Submetida a Ata anterior à votação, foi aprovada por todos os presentes. As 87 

justificativas apresentadas aos Conselheiros, foram todas aceitas. Nada 88 

mais havendo a tratar, Sônia deu por encerrada a reunião. Eu Carla, 89 

excepcionalmente, secretariei esta reunião a pedido da Presidente e com a 90 

aprovação dos presentes, fiz as anotações necessárias para que a secretária 91 

redigisse a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim, 92 

pela Presidente e pelos Conselheiros presentes. 93 


