
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos seis 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, Peterson Rigato da Silva, Aline Ambrosano, Magno Peres 4 

Rodrigues, Elayne Brancalion, Severino Galdi, Maria Luiza Gomes Zolini, 5 

Juliana Bacchin, Nair Paulino Fujita, Maria Aparecida Vila Nova, Solange 6 

Parisoto Lopes Nappi e como convidada Magali Gavazzoni representando 7 

o Lar Escola, para tratar dos seguintes assuntos: Pauta do dia –1- 8 

Expediente: Aprovação da ata do mês de março e abril. A Sra. Nair faz a 9 

leitura da pauta do dia e das atas do mês de marco e abril, sendo aprovadas 10 

pelos conselheiros presentes; Informes da Presidente: Sônia coloca em 11 

votação as justificativas de ausência dos conselheiros: Carla Sapuppo 12 

Rosados, Fabio Mialhe e Celene Araújo, sendo aceitas por unanimidade; 13 

em seguida faz a leitura da desistência do conselheiro Francisco José de 14 

Almeida, em vinte e três de abril, alegando muitas atribuições dentro das 15 

instituições onde atua, sendo aceito o pedido por todos. Em seguida Sônia 16 

distribui copias do Plano Plurianual da Secretaria de Educação, com o 17 

ofício que o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 18 

Adolescente) enviou para o CME para análise dos conselheiros, antes da 19 

votação em plenária na Câmara de Vereadores. Sônia pede para que os 20 

conselheiros façam a leitura do documento e que se marque uma reunião 21 

extraordinária para elencarmos os pontos que esse conselho acreditar como 22 

relevante. Em votação a reunião extraordinária e marcada para o dia doze 23 

de maio às dezessete horas e trinta minutos na sala do CME, pois a plenária 24 

da Câmara de Vereadores esta prevista para o dia quatorze de maio. 2- 25 

Outros: Sônia apresenta aos conselheiros o pedido da Sra. Cássia 26 

Domiciano, mestranda da UNESP - Rio Claro, para responder sobre o 27 

programa Bolsa Creche. Após a leitura das perguntas, ficou decidido que o 28 

CME convocará uma supervisora da educação infantil para passar os dados 29 

sobre o programa Bolsa Creche e após este encontro a Sra. Cássia será 30 

convidada para a entrevista com a presidente do CME e os conselheiros 31 

citados no ofício. Ordem do dia: 1- Encontro de Educação: Sônia pede a 32 

ajuda de todos para o evento, principalmente da Comissão de Educação 33 

Básica, para delinear como será o encontro. A arte do evento já esta pronto, 34 

pois o Sr. Luiz André disponibilizou a empresa que trabalha com a 35 

Polibrasil para a criação da arte, o Sr. Renê da SME criou o site para as 36 

inscrições do encontro. A seguir Sônia coloca que precisamos distribuir as 37 

tarefas do encontro para que todos possam ajudar, ficando assim 38 

ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA 
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programado: Hino Nacional/Piracicaba e o som a cargo do Sr. Bento, do 39 

Centro Cívico; as danças e apresentações culturais para o Sr. Luiz André; o 40 

café e o transporte dos palestrantes para Sra. Nair; a movimentação da 41 

mesa das autoridades e palestrantes para a Sra. Solange; a distribuição das 42 

credenciais, material e certificado para Carla, Juliana, Aline, Celene, 43 

Magno, Maria Luisa e Aparecida; Sr. Severino e Elayne no apoio ao debate 44 

e entrada dos inscritos; Fábio nas filmagens; Paula (secretária do CME) nas 45 

inscrições; o cronograma de apresentação para a Comissão do Ensino 46 

Básico; Sônia para as flores e gráfica. Para a apresentação dos trinta anos 47 

da educação infantil Sônia e Peterson e para a homenagem póstuma ao Sr. 48 

João Hermann, o Sr. Peterson e Solange. Nada mais havendo a tratar, Sônia 49 

deu por encerrada a reunião. Eu Nair Paulino Fujita, secretariei a reunião 50 

digitei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim, pela 51 

Presidente e pelos Conselheiros presentes. 52 


