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

do CME às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, em sua segunda 2 

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

nova, Nair Paulino Fujita, Maria Socorro Mello, Aline Ambrosano, 4 

Severino Galdi, Antonio Aparecido da Costa, Benedita Ivete Brandine 5 

Negreiros e como ouvintes: Irmã Magali e Genésio. Dando início à reunião, 6 

que foi convocada com assunto específico sobre o 2º Encontro, Sônia pede 7 

que alguém se prontifique a ler um documento recebido pelo Conselho 8 

através de email, que é muito importante que seja do conhecimento de 9 

todos. Aparecida fez a leitura do documento elaborado pela Rede Nacional 10 

Primeira Infância, se posicionando contra o projeto de inclusão de crianças 11 

com cinco anos no ensino fundamental. Após a leitura, Nair pede para que 12 

tomemos cuidado com o texto do documento, pois nele há contradições que 13 

devem ser discutidas. Nair sugere que o CME analise o projeto de lei na 14 

íntegra, que está disponível no site. Sônia se compromete em repassar por 15 

email o projeto de lei na íntegra para todos os conselheiros. \dando 16 

seqüencia à reunião, iniciamos com a Ordem do dia. Sônia relata o 17 

andamento do que já foi encaminhado. O Peterson ficou encarregado do 18 

contato com o Robert, que está fazendo a arte. Socorro entregou alguns 19 

ofícios, mas ainda não obtivemos resposta, Sônia informa que a Viação 20 

Stenico oferecerá o transporte para os palestrantes. Ivete se oferece para 21 

entrar em contato com César Callegari. Conforme foi pedido na reunião 22 

anterior, Sônia pede que Genésio da CASVI, nos dê a resposta da 23 

possibilidade das inscrições serem feitas através do site da ONG, ele 24 

reponde que o site não tem reserva para comportar as inscrições, dar a 25 

totalidade de nomes, somente para acomodar a programação e a ficha de 26 

inscrição. Dada essa impossibilidade, Sônia entrará em contato com a 27 

Conselheira Cláudia, que colocou a UNIMEP à disposição para ajudar o 28 

Conselho, a fim de usarmos o site da Faculdade para efetuar as inscrições. 29 

Os ofícios que faltam entregar são relativos a arte, que ainda não estão 30 

prontas. Com relação às atrações artísticas, Socorro sugere o grupo 31 

Porcelana Brasileira, ela se encarrega de entrar em contato. Ivete sugere 32 

outra possibilidade, uma pessoa da ação cultural que toca Harpa. Com esses 33 

encaminhamentos, Sônia convoca uma reunião extraordinária para 34 
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segunda-feira dia dez de maio, esperando novas resoluções. Nada mais 35 

havendo a tratar, Sônia deu por encerrada a reunião. Eu Aline, secretariei 36 

esta reunião redigi a presente ata, que depois de aprovada será assinada por 37 

mim, pela Presidente e pelos Conselheiros presentes. 38 
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