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 Aos sete 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: Peterson Rigato 3 

da Silva, Aline Ambrosano, Maria Socorro Melo, Nair Paulino Fujita, 4 

Solange Parisoto Lopes Nappi, Antonio Aparecido da Costa e como 5 

ouvintes o Sr. Genésio Aparecido da Silva da ONG CASVI e a Irmã 6 

Magali Gavazzoni, para tratar dos seguintes assuntos: Pauta: I- Expediente: 7 

1- Justificativas de falta: A Sra. Nair, na qualidade de vice-presidente do 8 

CME assume a presidência da reunião e justifica a ausência da presidente 9 

Sônia devido a problemas de saúde.2- Informes da presidente: A Sra. Nair 10 

informa que o CME recebeu dois ofícios de convocações para reuniões: 11 

Uma da SEMDES que se realizará no dia oito deste mês às nove horas. A 12 

Sra. Nair se prontifica a ir representando a Sra. Sônia nesta reunião. Todos 13 

os conselheiros presentes aprovam. A segunda reunião será no dia quatorze 14 

deste mês, do Projeto Piracicaba 2010, a Conselheira Socorro se propõe a 15 

representar o CME. Todos também aprovam. II - Ordem do dia: 1- 2º 16 

Encontro de Educação Infantil e do Ensino Fundamental de nove anos no 17 

Município de Piracicaba. O Sr. Peterson apresenta a temática do encontro 18 

que será: “As políticas da infância pelo direito das crianças: Rumos e 19 

desafios” e sugere alguns nomes de palestrantes como Lisete Arelaro, 20 

Fúlvia Rosemberg, Patrícia Prado, Sueli Mello e César Calegari. O Sr. 21 

Peterson informa que o encontro será para quinhentas pessoas e pontua 22 

alguns itens que precisamos resolver. O Sr. Peterson faz a leitura da 23 

programação. A Sra. Socorro sugere que o CME agende uma reunião com 24 

o Secretário Municipal de Educação para nos informarmos a respeito da 25 

verba que a SME disponibiliza para o CME e para propormos uma parceria 26 

com a SME. A Sra. Nair se responsabilizará por agendar a reunião com o 27 

prof. Gabriel Ferrato e entrará em contato com os conselheiros. 2- Curso 28 

UFSCAR para conselheiros. A Sra. Nair informa que o curso já está em 29 

andamento e que quem não fez o contato com a UFSCAR até o dia trinta e 30 

um de março, a inscrição foi cancelada. Nada mais havendo a tratar, a 31 

reunião foi encerrada. Eu Aline Ambrosano, secretariei a reunião digitei a 32 

presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim, pela 33 

Presidente e pelos Conselheiros presentes. 34 

REUNIÃO ORDINÁRIA 


