
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e nove, 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, Aline Ambrosano, Maria Luiza Gomes Zolini, Juliana Bueno 4 

Bacchin, Nair Paulino Fujita, Carla Sapuppo Rosados e como convidada 5 

Magali Gavazzoni representando o Lar Escola, para tratar dos seguintes 6 

assuntos: 1-Pauta do dia – Sônia abre a reunião dizendo que hoje teremos 7 

como único assunto a análise do Plano Plurianual, pois terá que levantar os 8 

assuntos que serão apontados na Plenária da Câmara dos Vereadores. 9 

Justifica a ausência do Sr. Luiz André Filho, que está com muitos afazeres, 10 

mas que sugeriu que pedíssemos na plenária uma prorrogação de votação, 11 

por quinze dias para que o CME possa analisar com mais cautela o PPA. 12 

Sendo colocada em votação a sugestão do Sr. Luiz André é aceita por 13 

unanimidade. Sônia coloca que este fica sendo o objetivo principal, nosso 14 

plano A, mas mesmo assim precisamos elencar os pontos com os quais não 15 

concordamos no PPA, pois se não conseguirmos que seja prorrogado o 16 

prazo, haverá necessidade da argumentação. Sr. Severino coloca que o 17 

CME não foi mencionado e que precisamos conhecer a linha pedagógica do 18 

município. Sônia diz que todo plano tem que ser flexível, não podendo ser 19 

fechado.  A seguir passamos à análise do texto, sendo elencados os 20 

seguintes pontos: falta de dados estatísticos que justifiquem a ampliação de 21 

vagas, construção, reforma e adequação das unidades escolares para 22 

atender todos os seguimentos do ensino municipal; priorizar o período 23 

integral para a educação infantil de zero a cinco anos; quais critérios de 24 

avaliação são utilizados no estudo das necessidades das unidades já em 25 

funcionamento; com relação à capacitação dos profissionais da área, quais 26 

são efetivamente as ações a serem desenvolvidas; estatuto do magistério; 27 

educação especial; articular o trabalho com as entidades sociais que atuam 28 

no campo da educação infantil; incluir um item na educação infantil sobre 29 

biblioteca e acervo infantil; ampliação de vagas para o EJA e promover a 30 

aproximação da SME, para que o CME possa desempenhar suas funções: 31 

formativa, normativa, consultiva, fiscalizadora e deliberativa conforme 32 

estabelece a lei em vigor. Após os pontos analisados, Sônia se prontifica a 33 

redigir os documentos com as decisões do colegiado e convida os 34 

conselheiros a comparecerem na Audiência Pública da Câmara que 35 

acontecerá no dia seguinte e encerra a reunião. Eu Nair Paulino Fujita, 36 

secretariei a reunião digitei a presente ata, que depois de aprovada será 37 

assinada por mim, pela Presidente e pelos Conselheiros presentes. 38 
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