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Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e doze, às dezessete horas e 1 

quarenta e cinco minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na 2 

sala provisória do Conselho Municipal de Educação os conselheiros: Sônia 3 

Cristina Ramos, Carlos Marcelo Yamakawa, José Chabregas, Simone 4 

Portugal, Benedita Ivete B. Negreiros e Tainá-Rekã Wanderley de Pádua e 5 

os convidados Carlos/Ação-Cultural e Érica/Casvi para tratar dos seguintes 6 

assuntos: I. Expediente: 1- Aprovação da Ata da Reunião anterior, 2- 7 

Justificativas de falta, 3- Informes da Presidente e 4- Outros. II. Ordem do 8 

Dia: 1- Eleição para 2º secretário do CME, 2- Edital para renovação do 9 

CME, 3- Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação. As 10 

conselheiras Maria Aparecida Villa Nova, Cláudia da Silva Santana, 11 

Camila Theodoro da Silva e Pedro Motoitiro Kawai justificaram suas 12 

respectivias faltas. Informes: A presidente iniciou a reunião informando 13 

que os Conselheiros Pedro M. K. e M. Aparecida V. N. se desligaram do 14 

CME, o primeiro saiu em virtude de ter saído do segmento em que 15 

representava e a segunda por ter solicitado seu desligamento por motivos 16 

pessoais, ao qual o documento a Ivete sugeriu que cada conselheiro 17 

colocasse um visto de ciência atrás do documento de petição de 18 

desligamento e de outras correspondências recebidas, a sugestão foi 19 

aprovada e colocado um visto nesta petição. Carlos M. Y. divulgou alguns 20 

DVDs da série “Prepare-se” que aborda a atuação dos Illuminati 21 

produzidos pelo Irmão Rubens. Divulgada a data de 18 de junho para o 22 

encontro na Biblioteca Municipal dos Conselheiros Municipais em 23 

seqüência do encontro ocorrido em 2/6/2012 na Prefeitura. Divulgado a 24 

construção do Portal dos Conselhos no site da Prefeitura para divulgação 25 

dos trabalhos dos Conselhos Municipais de Piracicaba, onde o CME terá 26 

espaço para divulgação de nossa atuação e publicação de documentos e a 27 

Presidente solicitou auxílio para se cadastrar documentos, principalmente 28 

Atas e Pareceres emitidos, Tainá-Rekã W. P. frisou que inclusive é uma 29 

questão também de transparência pública. Também foi discutida a 30 

autonomia que o CME deveria ter. B. Ivete B. N. questionou como faremos 31 

uma retrospectiva da História do CME e a plenária decidiu por fazermos a 32 

divulgação das informações mais recentes e depois das mais antigas. 33 

Realizada a leitura das propostas aprovadas no I Encontro de Conselhos 34 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNHO  
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Municipais de Piracicaba, no qual o CME foi representado pelas 35 

Conselheiras B. Ivete, Marilice Trentini e Tainá-Rekã. Carlos M. Y. 36 

questionou e colocou em discussão o caso de se não admitir a 37 

representação dos Funcionários Escolares no Conselho Escolar da Unidade 38 

Escolar em que atua, pois gostaria de fazer parte de tal Conselho, Sônia C. 39 

R. sugeriu que o conselheiro consultasse o site do MEC para obter 40 

diretrizes. B. Ivete B. N. colocou a importância do conselho se posicionar 41 

diante alguns temas da educação, emitindo a opinião do CME a respeito 42 

deles,sugerindo como proposta de pauta um estudo sobre a legislação e 43 

procedimentos para a criação de Conselhos Escolares em uma reunião 44 

extraordinária e Sônia sugeriu convidarmos Sandra Perina para fornecer 45 

mais orientações e tirar dúvidas sobre formação de Conselhos Escolares. 46 

Carlos H. T. divulgou uma reunião na Câmara de Vereadores às 19:30 no 47 

dia 4/7/2012 com o tema Gestão Democrática. Foi realizada a leitura a 48 

agenda do Pira 21 o qual será encaminhado por e-mail. Divulgado dois 49 

cursos de capacitação de conselheiros, um pago e outro gratuito este 50 

fornecido pelo MEC, com inscrições até dia 20 de junho. Na Ordem do dia 51 

demos Início à votação para preencher o cargo Segundo Secretário em 52 

substituição ao anterior, pois Carlos M. Y. foi elevado para Primeiro 53 

Secretário em virtude de desligamento da Tainá-Rekã W. P. como Primeira 54 

Secretária, ao qual foi indicada Marilice T. O. que foi aprovada por 55 

unanimidade pelos Conselheiros presentes. Informado que será 56 

encaminhado um edital para o preenchimento do próximo quadro de 57 

conselheiros do CME em virtude da proximidade de término do atual 58 

mandato, foi mostrado um modelo antigo, porém com a estrutura ainda 59 

válida de um edital de convocação para ser divulgado, será encaminhado 60 

convite para que cada segmento eleja ou indique seu representante e 61 

preencha as vagas. Informado que a cidade do Encontro Estadual dos 62 

Conselhos Municipais de Educação será em Pindamonhangaba de 07 a 09 63 

de agosto de 2012. Carlos H. T. divulgou o programa da TV Escola: Com 64 

Vida: Estratégia de Governo na Escola dia 15/6/2012 às 19:00 será 65 

debatido também a aplicação da avaliações para apuração de desempenho 66 

escolar. Sônia informou que Piracicaba está cogitada para ser sede do 67 

próximo encontro da UNCME Estadual. Nada mais havendo a tratar eu, 68 
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Carlos Marcelo Yamakawa, Primeiro Secretário, redigi esta ata que depois 69 

de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros 70 

presentes. 71 


