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Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dez estiveram reunidos 1 

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

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

Nova, Maria Socorro Mello, Aline Ambrosano, Antonio Aparecido da 4 

Costa, Peterson Rigato dos Santos, Fábio Luiz Mialhe, Magno Peres 5 

Rodrigues, Solange Parisotto Lopes Nappi e como ouvinte Genésio. Sônia 6 

apresenta o certificado do 2° Encontro e diz que se sente insegura quanto 7 

ao fato do secretário da Educação aceitar assinar ou não, pois o nome dele 8 

consta no certificado como no ano passado. Solange diz que não era 9 

necessário o nome do Prof. Gabriel, que o CME poderia fornecer sozinho, 10 

mas Sônia diz que o nosso principal público alvo é justamente os 11 

professores da rede municipal e que eles vão utilizar para enriquecer 12 

currículo na carreira. Aparecida sugere que façamos uma solicitação 13 

através de ofício para que ele assine. Sônia diz que tem uma notícia muito 14 

chata. Explicou que o Sr José Luis Ribeiro do Sindicato dos Metalúrgicos 15 

voltou atrás e negou o coffee break, pois disse que recebeu informações de 16 

que o CME possui verba. Frente a essa situação, Sônia enviou ofício para o 17 

Sindicato de Alimentação para que intercedessem pelo CME, solicitando 18 

doações de biscoitos para a kraft e Arcor e aguarda a resposta. Se acaso não 19 

der certo, não teremos nem água para servir aos palestrantes e participantes. 20 

Peterson pede a palavra e comenta que na terça-feira recebeu o telefonema 21 

da professora Lisete dizendo que pode vir no segundo dia do Encontro. 22 

Sônia explica que o convite para a professora Lisete foi feito há quase dois 23 

meses e na falta da resposta, pedimos a colaboração da Profª Cláudia da 24 

Silva Santana de última hora e gentilmente, apesar dos compromissos, 25 

aceitou e agora não podemos simplesmente dispensá-la. Peterson propõe 26 

uma mesa redonda com as três. Sônia novamente se opõe, pois haverá duas 27 

palestrantes nesse dia e a Profª Maria Isabel já havia mudado do terceiro 28 

para o segundo dia a sua palestra, pois a profª Fúlvia só poderia vir no 29 

terceiro dia do Encontro e a cada uma delas já havia sido acordado 40 min. 30 

de palestra e 30 min. para perguntas. Pede ao Peterson que ofereça o 31 

terceiro dia, que teremos uma só palestrante, ao que ele responde que não. 32 

Diante do impasse, Peterson propõe encaixar a professora Lisete na 33 

programação do segundo dia, com uma mesa redonda com as três. Sônia, 34 
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por uma questão de respeito com os compromissos assumidos, propõe 35 

manter a programação como está e convidar a Profª Lisete para outra 36 

ocasião. A Proposta nº 1, do Peterson e a proposta nº 2, da Sônia são 37 

apresentadas ao plenário e submetidas à votação, apresentando o seguinte 38 

resultado: proposta nº1 recebeu 03 (três) votos e a proposta nº2 recebeu 05 39 

(cinco) votos. Portanto venceu a proposta nº 02. Cida não aceita o resultado 40 

e coloca que só participará do CME até o Encontro e depois pedirá 41 

desligamento, pois acredita que o CME está muito político. Genésio coloca 42 

que todos somos políticos e que o que é ruim é a politicagem usada para 43 

prejudicar, atrapalhar. Cida diz que não entende o porquê da Lisete não vir, 44 

que para ela quanto mais, melhor. Sônia coloca que não tem absolutamente 45 

nada contra a vinda da Professora e que até ouviu grandes elogios à ela. É 46 

somente porque não dá para se encaixar no segundo dia que já tem duas 47 

palestrantes e que seria injusto pedir a quem já fez tantas concessões, que 48 

abra mão do que planejou para apresentar. Isso é desrespeito com as 49 

profissionais. Depois dessa explicação, ficou tudo esclarecido. Nada mais 50 

havendo a tratar, Sônia deu por encerrada a reunião. Eu Aline, secretariei 51 

esta reunião redigi a presente ata, que depois de aprovada será assinada por 52 

mim, pela Presidente e pelos Conselheiros presentes. 53 


