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Aos vinte e um  dias do mês de junho de dois mil e onze, às dezesseis horas 1 

e quinze minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na sala do 2 

Conselho Municipal de os conselheiros: Sônia Cristina Ramos, Tainá-Rekã 3 

Wanderley de Pádua, Benedita Ivete Brandini Negreiros, Carlos Marcelo 4 

Yamakawa, Maria Aparecida Vila Nova, Marilice Trentini de Oliveira, 5 

Camila Theodoro da Silva,  Rosana Calil e o convidado Genésio Aparecido 6 

da Silva para tratar dos seguintes assuntos: I. Expediente: 1- Justificativas 7 

de faltas, 2- Informes do Presidente, II. Ordem do Dia: 1- Encontro 8 

Regional de Limeira, 2- Decisão sobre as datas das reuniões ordinárias, 3- 9 

Organização do 3° Encontro de Educação Infantil e do Ensino Fundamental 10 

do Município de Piracicaba. As conselheiras Cláudia da Silva Santana, 11 

Rosilda Ismênia Batista Pereira, Daniela Menochelli e Antonio Massola 12 

Neto justificaram suas ausências. Informes: a presidente apresenta um 13 

abaixo-assinado a ser encaminhado ao COMDEMA para alteração do edital 14 

que dispõe sobre a coleta seletiva de lixo em Piracicaba; a conselheira 15 

Maria Aparecida nos entrega cópias de parte do material do Pró-Conselho 16 

destinado à formação de conselherios municipais de educação; a SME 17 

informou que este conselho recebeu a doação de um fogão usado da escola 18 

do Jardim Brasília; entrega de materiais sobre Meio Ambiente, cópias das 19 

apresentações do Encontro Estadual de Conselhos Municipais de Educação 20 

que aconteceu em Barretos, cartilha do PDE sobre participação dos pais a 21 

escola e documento final do CONAE; representantes do COMDEMA 22 

sugeriram a formação de uma rede de conselhos municipais e virão a uma 23 

reunião apresentar a proposta. A presidente relata como foi o encontro 24 

regional dos conselhos municipais de educação que aconteceu em Limeira 25 

e completou dizendo que o papel da atual composição do conselho é dar 26 

identidade ao CME, esclarecendo a comunidade e os segmentos sobre o 27 

papel do conselho de educação, assim como fazer com que o CME conheça 28 

a comunidade e os conselhos; novamente foi discutida a atribuição do 29 

conselheiro e a necessidade de elaborarmos um plano de ação para o CME. 30 

Em seguida, realizou-se um levantamento das preferências de datas para a 31 

realização das reuniões ordinárias, dada a baixa freqüência, e analisando a 32 

proposta dos presentes e as sugestões vindas via email, chegou-se a duas 33 

possibilidades: primeiras terças-feiras, com nove votos e segundas quintas-34 
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feiras, com oito votos, após votação, por unanimidade, tem-se que a partir 35 

do mês de julho as reuniões ordinárias deste conselho acontecerão às 36 

segundas quintas-feiras de cada mês, portanto nos dias: 14/07, 11/08, 37 

08/09, 13/10, 10/11 e 15/12 neste ano de 2011. Acerca do 3° Encontro de 38 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de Piracicaba, 39 

Maria Aparecida informa que a possível palestrante Cristina Abranches não 40 

poderá participar por incompatibilidade de agenda, a conselheira Camila 41 

sugere Denise de Oliveira Alves em seu lugar e entrará em contato com ela, 42 

decide-se por reduzir a capacidade de público do evento, pois não há um 43 

espaço adequado no município para atender 500 pessoas. Nada mais 44 

havendo a tratar eu, Tainá-Rekã Wanderley de Pádua, Primeira Secretária, 45 

redigi esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela 46 

Presidente e demais conselheiros presentes. 47 


