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

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

os conselheiros: Sônia Cristina Ramos, Maria Aparecida Villa nova, Maria 3 

Socorro Mello, Aline Ambrosano, Severino Galdi, Antonio Aparecido da 4 

Costa, Peterson Rigato dos Santos, Fábio Luiz Mialhe, Solange Parisotto 5 

Lopes Nappi e como ouvinte: Irmã Magali. Sônia inicia a reunião pedindo 6 

que eu, Aline, leia a Pauta, que contém: I- Expediente: justificativa de 7 

faltas, informes da Presidente e outros. II- Ordem do dia: 2° Encontro de 8 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental de nove anos; Respostas dos 9 

Patrocinadores e distribuição de tarefas para o evento. Sônia relata que não 10 

houve nenhuma justificativa de falta por email. Outros: Sônia lê a carta de 11 

desligamento da Conselheira Juliana Bueno Bacchin e empossa a suplente 12 

Maria Socorro Mello como titular. Sônia lê o ofício enviado pelo Setor de 13 

Planejamento da SME sobre as solicitações das duas escolas particulares 14 

pedindo a inserção de crianças fora da data base estipulada pelo município. 15 

Os conselheiros acreditam que isso é ilegal e que estas crianças devem ser 16 

inseridas na turma correspondente à sua idade. Sr. Severino propõe que 17 

essas crianças sejam avaliadas para saber se elas têm um desenvolvimento 18 

cognitivo elevado e pede que tenhamos mais tempo para analisar esses 19 

casos. Sônia explica que o GDAE é um programa nacional de cadastro de 20 

crianças e que tem um prazo que precisa ser respeitado, que é até o dia 21 

26/05 para o cadastramento. Não existe a possibilidade de prorrogação.  22 

Fábio sugere que no final do ano o CME redija um documento de 23 

recomendação da data base e envie a todas as escolas. Sônia sugere que 24 

esse assunto seja encaminhado à Comissão de Planejamento Legislação e 25 

Ética, para que a Comissão nos envie um Parecer para apreciação. 26 

Submetido à votação é aprovado por unanimidade. Sônia comenta sobre a 27 

ida dela representando a UNCME e das conselheiras Maria Socorro, Nair e 28 

Aparecida à cidade de Sorocaba para a aula presencial do curso de 29 

Capacitação de Conselheiros ministrado pela UFSCar. Dando continuidade 30 

à Pauta, Sônia comenta sobre os ofícios que foram entregues, as respostas 31 

obtidas pelos patrocinadores já confirmados. Em seguida, os Conselheiros 32 

discutem a divisão de tarefas: no credenciamento ficarão: Aparecida, Irmã 33 

Magali, Nair, Aline, Elecir, Magno. Operando a Mídia: Fábio. 34 
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Recepcionando os convidados: Maria Socorro, Severino e Antonio. 35 

Auxiliar de mesa: Solange. Nesse momento o Conselheiro Severino pede o 36 

registro de parabéns ao Peterson pelo artigo sobre Educação Infantil e 37 

também parabenizar o Sr Ferrato pela iniciativa da reclassificação dos 38 

Professores e a Sônia explica que essa iniciativa foi uma decisão conjunta 39 

entre a Câmara de Vereadores, a Prefeitura através do Prefeito Barjas, a 40 

Secretaria Municipal de Educação e o Sindicato dos trabalhadores 41 

Municipais de Piracicaba São Pedro e região, era uma necessidade antiga, 42 

pois os professores estavam relacionados em referencias não condizentes 43 

com a formação acadêmica da profissão. Severino neste momento faz a 44 

doação de dois dicionários para biblioteca do CME. Sônia agradece a 45 

doação. Nada mais havendo a tratar, Sônia deu por encerrada a reunião. Eu 46 

Aline, secretariei esta reunião redigi a presente ata, que depois de aprovada 47 

será assinada por mim, pela Presidente e pelos Conselheiros presentes. 48 


