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Aos nove dias do mês de junho 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 

Peterson Rigato da Silva, Solange Parisoto Lopes Nappi e como ouvinte a 5 

Sra Gisele. Dando início à reunião, Sônia pede que eu leia a Pauta que 6 

contém: I- Expediente: 1 - Justificativas de falta: Elecyr justificou a falta e 7 

disse que pediu exoneração da representação no CME pelo CMDCA. 8 

Celene (suplente) também justificou. 2 – Informes: Sônia diz que estamos 9 

dentro do prazo de 60 dias para publicação do edital de eleição do CME e 10 

que esta semana entregará o ofício pedindo a publicação no Diário Oficial e 11 

que fará uma lista com todas as entidades que participarão da eleição. Sônia 12 

informa que o estagiário que estava trabalhando no CME não está vindo 13 

mais e que pedirá o desligamento dele. Sônia expõe que solicitará à SME 14 

alguém adulto e responsável pela parte administrativa do CME e todos os 15 

conselheiros concordaram sobre a necessidade dessa pessoa, já que é 16 

garantido por lei. 3 - Outros: Aline coloca que Vanessa, filha do 17 

proprietário da Cachaçaria Piracicabana questionou que foram pedidos 8 18 

licores e distribuídos apenas 4 aos palestrantes. Sônia respondeu que 19 

realmente teríamos oito autoridades, mas que não compareceram e que se a 20 

filha do Sr Jaci quiser as garrafas de volta, podemos devolver, se eles 21 

fazem questão. Nair sugere que seja enviado um ofício agradecendo a 22 

doação e especificando a quantidade. Sônia coloca também que fará um 23 

ofício agradecendo todos os patrocinadores, utilizando a imagem usada no 24 

banner. Todos os Conselheiros aprovam. Sônia comenta sobre a 25 

possibilidade de solicitarmos à SME a transcrição dos dois Encontros que 26 

realizamos, todos os conselheiros aprovam. II- Ordem do dia: 1 - 27 

apresentação e votação do parecer elaborado pela CPLE, sobre pedido das 28 

escolas infantis particulares. Nair faz a leitura do parecer, por unanimidade 29 

o CME aprova o parecer elaborado pela CPLE e a Sônia fica de elaborar o 30 

Parecer final respondendo à SME. 2 - Avaliação do 2° Encontro: Sônia lê 31 

ao CME o email enviado pela professora Claudia sobre a sua avaliação, 32 

pois estaria em Brasília e não compareceria e que espera que num próximo 33 

encontro seja mais focado o Ensino Fundamental de nove anos. Peterson 34 
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coloca que tirando os contratempos o Encontro respondeu às expectativas e 35 

acrescentou que concorda com a professora Cláudia de acrescentar um 36 

tema mais voltado ao Ensino Fundamental de nove anos e diz que foi 37 

interessante a aprovação para a reflexão que os palestrantes fizeram. Sônia 38 

disse que as pessoas da ação cultural elogiaram bastante o Encontro e que 39 

poucas palestras realizadas lá, tiveram tanto público como nosso evento. 40 

Peterson comenta que recebeu um email da Monica de Rio Claro elogiando 41 

e dizendo que ela se sentiu honrada em ter participado, parabenizando o 42 

CME pela iniciativa. Nair comenta que temos que refletir também sobre a 43 

questão de tudo ficar concentrado na Sônia e na Maria Socorro, deveria 44 

haver mais divisão das funções. Discutiu-se também a questão da 45 

divulgação. Há a necessidade de se divulgar com pelo menos antecedência 46 

de um mês. Socorro comenta que ouviu comentários elogiando o Encontro 47 

e sugere que ele continue acontecendo mesmo na próxima gestão e 48 

acrescenta que foi um grande aprendizado para ela. Sônia coloca que se 49 

sente frustrada por não ter feito o Encontro de Ensino Médio 50 

Profissionalizante e espera que a próxima composição possa realizá-lo.  51 

Nada mais havendo a tratar, Sônia deu por encerrada a reunião. Eu Aline, 52 

secretariei esta reunião redigi a presente ata, que depois de aprovada será 53 

assinada por mim, pela Presidente e pelos Conselheiros presentes. 54 


