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ATA  Nº 01 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

  

1.Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e oito, nas dependências da Secretaria Municipal de   Educação 

2.às dezoito horas e trinta minutos, reuniram-se: Nair Paulino Fujita, Maria Aparecida Villa  Nova, titular e 

3.suplente, respectivamente, representantes da Secretaria Municipal de Educação; Marcos de Andrade, 

4.representante dos pais de alunos matriculados na rede Municipal de Ensino; Rachel Teixeira Rodrigues, 

5.Pablo Carajol Delvaje, Antonio Carlos Lopes e Peterson Rigato da Silva, titulares e suplentes 

6.representantes dos funcionários da rede Municipal; Magno Peres Rodrigues e Dalva T. B. de Carvalho, 

7.titular e suplente, representantes de pais de alunos matriculados na rede Estadual; Carla Sapuppo Rozados 

8.e Juliana Bacchin, titular e suplente, representantes de Instituições de Educação Infantil, mantidas pela 

9.iniciativa privada; Ana Lúcia Amstalden Chibin e Nilva Mara Botezeli de Toledo, titular e suplente, 

10.representantes de Entidades Educacionais que atendem pessoas Portadoras de Deficiência; ElaineC.S. 

11.Milano, suplente, representante da Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba; Ângela Márcia Fossa e 

12.Sandra Aparecida Zanuzzi Romão, titular e suplente, representantes do Conselho Municipal do Conselho 

13.da Criança e do Adolescente; Maria Antonia S. Baldessin e Giovana Sassiloto, titular e suplente, 

14.representantes do Conselho Tutelar de Piracicaba; Severino Galdi e Édie Brusantin, titular e suplente, 

15.representantes das Entidades Civis de Piracicaba; Francisco José de Almeida e Fabio Luiz Mialhe, titular 

16.e suplente, representantes das Instituições Educacionais de Ensino Superior do Município; Luiz André 

17.Filho e Christian Douglas Gaspar, titular e suplente, representantes das Instituições Educacionais de Nível 

18.Técnico; Sônia Cristina Ramos e José Valdir Martins, titular e suplente, representantes do Sindicato dos 

19.trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro e Região; para Assembléia de Eleição da Diretoria e 

20.Posse dos membros, para atuação de dois anos a partir desta data. A Senhora Nair Paulino Fujita iniciou a 

21.reunião, explicando sobre a mudança de local da reunião, do 3º piso para sala de supervisão, agradeceu a 

22.presença de todos dizendo aos presentes que neste ato já são Conselheiros, pois o decreto de nomeação foi 

23.publicado no diário oficial do dia 16/06. A seguir passou a palavra para senhora Reilza (assesssora de 

24.gabinete), que justificou a ausência da Secretaria de Educação, senhora Giselda Lombardi Ercolim 

25.colocando-se à disposição do Conselho Municipal de Educação. Nair explicou que o Sr. Magno, 

26.conforme carta enviada ao CME será afastado por ser candidato à vereador, neste ato a senhora Dalva T. 

27.B. de Carvalho (suplente) do CME ficará substituindo até o final da candidatura. Nair falou sobre a 

28.necessidade da eleição, pelo CME ter ficado inativo muito tempo e que há varias pendências para serem 

29.resolvidas, descreveu as formas que poderiam ser utilizadas para se eleger: chapa, voto secreto ou 

30.declarado. Foi sugerido por um conselheiro que todos deveriam se apresentar o que foi aprovado por 

31.unanimidade. Foi entregue cópias do Regimento do Conselho Municipal de Educação e a Lei 5.684 de 

32.05/01/06 para cada membro presente para conhecimento, leitura e futuras sugestões de alterações. Ao 

33.iniciar a votação para a nova diretoria, os conselheiros questionaram que sem uma previa leitura das 

34.copias entregues ficaria difícil a eleição. A assessora Reilza colocou  que, a Lei 5.684 revoga as Leis 

35.anteriores e deve ser usada para o inicio dos trabalhos, senhor Severino Galdi, colocou que o ideal seria 
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36.eleger uma diretoria provisória até o momento de conhecimento das atribuições e da Legislação com 

37.Respaldo Legal para um trabalho efetivo. 

38.Nair colocou a necessidade da diretoria, pois há uma procura grande pelo Conselho e não há um 

39.representante legal para responder por tal. Severino Galdi disse que o Conselho anterior por não conhecer 

40.as Leis, falhou muito. Reilza colocou que responde pela Jurídica na Câmara dos Vereadores, e que os 

41.documentos estão atrasados, a posse da diretoria não pode passar do final da próxima semana, colocou a 

42.necessidade da leitura das Leis e do Regimento para a eleição. Severino Galdi colocou sobre a autonomia 

43.e soberania dos Conselhos e que o Conselho não tem que ser gerenciado por um órgão público, agradeceu 

44.e parabenizou o trabalho da Nair para a consolidação do Conselho. Elaine Milano colocou sobre a 

45.necessidade de se ter uma lista com os emails de todos os membros do Conselho para troca de 

46.informações e facilitar comunicação. Nair disse que aguardava esse encontro para que os membros 

47.autorizassem o envio dos emails. Nair disse que participou do Conselho anterior e se faz necessário a 

48.parceria entre os membros, que o ambiente de brigas não condizem com o termo educação, há 

49.necessidade de integração e participação para a efetivação do trabalho. Pablo relatou que foi membro do 

50.Conselho da Cultura, e que antes da eleição os conselheiros se conheceram melhor, que concorda com a 

51.proposta de eleger o Presidente em outra reunião. Senhor Christian colocou sobre questões políticas que 

52.envolvem o Conselho, ele participou do Conselho Municipal de Saúde, e que possui experiência e quer 

53.somar, relatou aos membros presentes que os interessados em ser candidato a Presidente do Conselho de 

54.Educação de Piracicaba se pronunciassem. Sonia e Carla expressaram a favor da leitura do Regimento, 

55.porém Carla incluiu a necessidade de fazer uma comissão até o mês de dezembro e após quatro meses a 

56.eleição ser realizada através de “chapas”, com pessoas que tenham idéias parecidas. Nair disse ser contra 

57.a idéia de chapa, para ela o importante é trabalhar em conjunto. Maria Antonia relatou ser importante 

58.saber sobre o cargo, para depois saber quem tem o interesse de assumir determinado cargo. Pablo 

59.expressou a diferença entre a proposta da Carla e do Sr. Galdi. O senhor Severino Galdi verbalizou que os 

60.candidatos deverão ter disposição e disponibilidade para o trabalho. Nair disse ter dúvidas sobre o 

61.Amparo Legal de uma Diretoria provisória. A senhora Maria Antonia leu no Regimento Interno que o 

62.Conselho pode elaborar e rever seu Regimento Interno, baseado na art. 144 da Lei 5.684 de 

63.05/10/06 que diz: O Conselho Municipal de Educação elaborará um Regimento Interno dispondo 

64.sobre as normas gerais a seu funcionamento, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da posse de 

65.seus membros. O Senhor Magno sugeriu a cópia da Ata para todos os membros do Conselho através de 

66.Email. Nair ficou responsável de mandar a lista de emails para os membros do Conselho. Maria Antonia 

67.colocou sobre o Decreto 10.224 que diz sobre a posse e parágrafo único no qual diz que a eleição de que 

68.se trata o “caput” deste será realizado até 30 dias após a posse. O Conselho atual deverá seguir o 

69.Regimento anterior, até ocorrer mudança realizada pelo Conselho empossado. Márcia relatou sobre a 

70.importância não só do Presidente, mas de todos os Conselheiros e a relevância do Conselho Municipal de 

71.Educação. Para finalizar a questão da eleição da diretoria, a senhora Nair sugeriu eleição nesta data, mas 

72.alguns membros colocaram-se contrarios, sugerindo-se então a votação onde a maioria indicou a votação 

73.na próxima semana,  quarta-feira dia 06/08/08 às dezessete horas e trinta minutos no terceiro piso da 

74.Secretaria Municipal de Educação. Sr. Galdi questionou os conselheiros quanto aos que desejavam se 

75.candidatar a Presidente. Senhora Nair e Sonia responderam que iriam pensar enquanto os outros membros 

76.verbalizaram não possuir tempo disponível para ser candidato à Presidente do Conselho Municipal de 

77.Educação, inclusive o senhor Severino Galdi. Nada mais havendo a tratar eu, Maria Aparecida Vila 

78.Nova,lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes. 

 

 

 


