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Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e nove, na sala do CME, 1 

situada na rua Cristiano Cleopath, antiga EE Benedito Ferreira da Costa, 2 

iniciou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação, em sua 3 

segunda chamada às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, com a 4 

presença dos Conselheiros: Peterson Rigato da Silva,  Nair Paulino Fujita, 5 

Maria Aparecida Vila Nova, Antonio Carlos Lopes Gonçalves, Severino 6 

Galdi,  Magno Peres Rodrigues, Aline Ambrosano, Maria Luiza Gomes 7 

Zollini, Sônia Cristina Ramos e Luiz André Filho, para tratar dos seguintes 8 

assuntos do expediente: 1-Pauta: Sônia inicia a reunião pedindo para 9 

inverter a pauta do dia, iniciando com o parecer da prestação de contas. 10 

Colocado em votação, é aceita por unanimidade. Sônia apresenta aos 11 

conselheiros o Sr. Antonio Barrichelo, especialista em contas públicas, 12 

convidado a esclarecer sobre o parecer das contas da Secretaria Municipal 13 

de Educação. Sr. Barrichelo faz uma explanação das diversas receitas e 14 

despesas nas contas da SME, e coloca que é uma obrigação do CME dar o 15 

parecer sobre as contas públicas e o seu não envolvimento pode acarretar a 16 

destituição de todos os conselheiros. 2- Aprovação da ata anterior: Sra. 17 

Nair pede desculpas pelo atraso da ata de março por um problema no 18 

computador e diz que fará os acertos de acentuação e das justificativas, pois 19 

não estava com a lista de presença, nada mais havendo de alteração. 3- 20 

Sônia mostra aos conselheiros o pedido por email da Sra. Cássia A. 21 

Domiciano, mestranda da UNESP, sobre trabalho de pesquisa que pretende 22 

realizar em Piracicaba sobre a Bolsa Creche. Em discussão cria-se uma 23 

comissão especial para acompanhar os trabalhos com os conselheiros: 24 

Magno Peres Rodrigues, Sônia Cristina Ramos, Carla Sapuppo Rosados, 25 

Peterson Rigato da Silva, Solange Parisoto Lopes Nappi, Maria Aparecida 26 

Vila Nova e uma supervisora da educação infantil a ser convidada. 4- Sônia 27 

relata que enviou para publicação no Diário Oficial as atas aprovadas das 28 

reuniões e a de nomeação dos conselheiros. 5- Sônia coloca em discussão o 29 

pedido do Sr. Severino feito por email no dia dezoito de março para 30 

divulgar dois textos escritos por ele. Sônia declara que encaminhou o email 31 

para o Comissão de Planejamento, Legislação e Ética, e o Sr. Luiz André, 32 

presidente da comissão, esclarece que todas as formas de expressões  33 

individuais não deverão  ser divulgadas em nome do CME e sim 34 
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particularmente, conforme consta no RI do CME. Sr. Severino pede para 35 

constar em ata que continuará a escrever como representante do CME, a 36 

não ser que tenha publicado no DO que ele não deva escrever. Sônia coloca 37 

em votação: quatro votos a favor, uma abstenção e um contra. Sendo 38 

aprovado o encaminhamento da Presidente de que, não sendo uma matéria 39 

decidida pelo colegiado, não deverá constar o nome do CME, respeitando o 40 

Regimento Interno. Sr. Antonio e Sr. Severino se retiram da reunião às 41 

dezenove horas e dezoito minutos. 6- Sônia explica aos conselheiros que o 42 

Sr. Marcos representante de pais da rede municipal já faltou três vezes 43 

consecutivas e poderá ser substituído, mas com base na decisão de 44 

conceder o direito de defesa ao Conselheiro, já tomada anteriormente, 45 

Sônia encaminha à plenária o encaminhamento de pedir justificativa de 46 

faltas por escrito para apreciação desse Colegiado, e foi aceito pelos 47 

presentes. Ordem do dia: 1- Sônia relata a reunião com o Sr. Secretário de 48 

Educação Prof. Gabriel Ferrato e a Comissão  de Educação Básica onde foi 49 

apresentado as propostas com gastos e logísticas do 1º Encontro de 50 

Educação . Prof. Gabriel gostou das idéias apresentadas e colocou a SME a 51 

disposição do CME. 2- Votação sobre o parecer da prestação de contas da 52 

Educação, conforme orientação do Sr. Antonio Barrichelo é aprovado por 53 

seis votos, mas com ressalvas sobre o tempo disponível para apreciação das 54 

mesmas.  Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião. Eu, Nair 55 

Paulino Fujita, secretariei a reunião, lavrei esta ata que depois de lida segue 56 

assinada por mim, pela presidente Sônia Cristina Ramos e pelos demais 57 

Conselheiros presentes. 58 


