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 Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dez, às dezessete horas e 1 

quarenta e cinco minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na 2 

sala do Conselho Municipal de Educação os Conselheiros: Sônia Cristina 3 

Ramos, Peterson Rigato da Silva, Aline Ambrosano, Maria Socorro Melo, 4 

Solange Parisoto Lopes Nappi, Maria Aparecida Villa Nova e como 5 

ouvinte o Sr. Genésio Aparecido da Silva da ONG CASVI, para tratar dos 6 

seguintes assuntos: Pauta: I - Ordem do dia: 1- Informes sobre a reunião 7 

com o Prof. Gabriel Ferrato. Sônia relata aos conselheiros a conversa que a 8 

comissão de Educação Básica teve com o prof. Gabriel e explica que ele 9 

vetou o nome da palestrante Maria Isabel Noronha. A Sra. Socorro 10 

acrescenta que a conversa estava indo bem, enquanto estávamos solicitando 11 

parceria nos gastos do Encontro, até que o prof. Gabriel viu o nome da 12 

palestrante na programação, de forma exaltada vetou a participação dela no 13 

Encontro, caso contrário, não seria parceiro do CME para a organização do 14 

Encontro. Sônia explica que a palestrante foi sugerida em reunião do 15 

plenário do Conselho como representante do CNE – Conselho Nacional de 16 

Educação, participante do grupo de estudos sobre a “Formação e 17 

Valorização do Profissional de Educação”. Ela é competente como 18 

educadora e que não envolveria política em sua palestra, mas o Secretário 19 

de Educação foi irredutível. Peterson então disse que traria o assunto para 20 

ser discutido em plenário. A Sra. Solange coloca que o CME é autônomo e 21 

que a verba é destinada ao CME, independente do Secretário apoiar ou não 22 

o Encontro. Sônia afirma que na prática as coisas não acontecem desta 23 

maneira. A Sra. Solange sugere alguns empresários que poderiam ser 24 

parceiros do CME. A Sra. Sônia coloca em votação duas propostas. 25 

Primeira proposta: aceitar o veto do Sr. Secretário e realizar o Encontro 26 

segundo seus parâmetros. Segunda proposta: manter a programação e 27 

buscar patrocínio na sociedade. Colocado em votação, obtivemos cinco 28 

votos a favor da segunda proposta e uma abstenção. 2- Organização e 29 

distribuição de tarefas do 2º Encontro de Educação Infantil e do Ensino 30 

Fundamental de nove anos no Município de Piracicaba. A Sra. Sônia 31 

dividiu entre os conselheiros algumas tarefas a serem realizadas e os ofícios 32 

a serem entregues. Solange e Socorro entregarão os ofícios junto com a 33 

Sônia e Peterson se encarregará de falar com o Robert, da design-34 

Propaganda. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu Aline 35 

Ambrosano, secretariei a reunião digitei a presente ata, que depois de 36 
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aprovada será assinada por mim, pela Presidente e pelos Conselheiros 37 

presentes. 38 


