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 Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dez estiveram reunidos na sala 1 

do CME às dezoito horas e quinze minutos, em sua segunda chamada os 2 

conselheiros: Sônia Cristina Ramos, Maria Aparecida Villa Nova, Nair 3 

Paulino Fujita, Maria Socorro Mello Guindo, Peterson Rigato da Silva, 4 

Antonio Aparecido da Costa, Solange Parisoto Lopes Nappi, Benedita Ivete 5 

Brandine Negreiros. Como ouvinte o Sr Genésio da ONG CASVI e como 6 

convidada a Sra Simone Maria da Cruz, da Universidade Metodista de 7 

Piracicaba, para tratar da seguinte pauta: I - Expediente: 1 - Justificativas 8 

de faltas; 2 - Informes da Presidente. II – Ordem do dia: 1 – Andamento e 9 

distribuição de tarefas do 2º Encontro de Educação Infantil e do Ensino 10 

Fundamental de nove anos no município de Piracicaba e 2 – Criação da 11 

Ficha de Inscrição.  Sônia inicia a reunião justificando a falta da 12 

Conselheira Aline e pedindo que eu secretarie essa reunião, pois sou 13 

segunda secretária e faça a leitura da pauta. Sônia apresenta ao plenário que 14 

por email, só recebemos a justificativa da Aline.  2 - Informes da 15 

Presidente. Sônia confirmou a entrega do ofício para o SESC e citou alguns 16 

que já estão prontos para serem entregues ainda nessa semana, também 17 

comentou que o grupo Palavra Cantada ainda não havia enviado resposta e 18 

que frente a isso, aceitaremos a sugestão da Maria Socorro e convidaremos 19 

o Grupo Porcelana Brasileira. II – Quanto a distribuição de tarefas, Sônia 20 

diz que podemos seguir mais ou menos o que foi o ano passado. 2 – 21 

Criação da Ficha de Inscrição. Dando seqüencia a reunião, foi dada a 22 

palavra a Simone que perguntou quais seriam as informações que 23 

gostaríamos que constasse na ficha. Falou sobre o hot site da UNIMEP, que 24 

gentilmente hospedará as fichas de inscrição do 2º Encontro de Educação, 25 

via Internet pelo site da Universidade. Foi sugerido que as vagas sejam 26 

divididas para os grupos participantes, num percentual específico: ficando 27 

organizado da seguinte maneira: participantes das escolas municipais: 28 

cinqüenta por cento; escolas estaduais: quinze por cento; escolas 29 

particulares e filantrópicas: vinte por cento; estudantes: quinze por cento. 30 

Simone sugeriu que cinco por cento das vagas fossem destinados aos 31 

ouvintes assim que encerrassem as inscrições dos grupos citados. O 32 

colegiado concordou. Foi aprovada a ficha de inscrição para o Encontro, as 33 

horas constadas no certificado que seriam 12 horas e a Presidente se 34 
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comprometeu em enviar por email a arte para a Simone, assim que o 35 

Robert enviar para o CME.  Nada mais havendo a tratar, Sônia deu por 36 

encerrada a reunião. Eu Socorro, secretariei esta reunião redigi a presente 37 

ata, que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e pelos 38 

Conselheiros presentes. 39 
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