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Aos sete dias do mês de Julho de dois mil e dez, às dezessete horas e 1 

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

do Conselho Municipal de Educação os Conselheiros: Sônia Cristina 3 

Ramos, Aline Ambrosano, Peterson Rigato da Silva, Maria Socorro Mello 4 

Guindo, Nair Paulino Fujita, Fábio Luíz Mialhe e como ouvinte o Sr 5 

Genésio da ONG CASVI, para tratar da seguinte Pauta: I – Expediente: 1 - 6 

Aprovação das atas das Reuniões anteriores; 2 – Justificativas de falta; 3 – 7 

Informes da Presidente; 4 – Outros. Sônia inicia dizendo que esta é a última 8 

reunião ordinária desta gestão do CME, mas que gostaria que os atuais 9 

Conselheiros participassem da eleição do seu segmento para explicar um 10 

pouco do trabalho do CME. E que sigamos a sugestão já defendida pela 11 

Nair, que já se estabeleça uma lista de membros suplentes, a fim de facilitar 12 

uma substituição que se faça necessária durante o tempo do mandato. 1 – 13 

Foram mandadas para correção e sugestão de alteração as atas dos dias 14 

vinte e quatro de fevereiro, três de março, cinco de maio, dezenove de maio 15 

e vinte e sete de maio. A ata do dia vinte e quatro foi aprovada sem 16 

alterações. Na ata do dia três de março foram pedidas alterações e 17 

correções: Sônia e Peterson mandaram as sugestões por email, Nair 18 

distribuiu cópia de sua sugestão aos presentes. Peterson pediu que na Linha 19 

setenta e oito, substituir a sigla USP por PUC. Sônia sugeriu por email a 20 

retirada do parágrafo compreendido entre as linhas sessenta e um e sessenta 21 

e quatro, justificando que somos um conselho democrático em que todos 22 

têm direito a voz, assim ela não poderia ter proibido a Conselheira Elaine 23 

de falar e que quaisquer problemas relacionados à Educação do município 24 

de Piracicaba, são atribuições do CME. Além disso, disse que não percebeu 25 

desrespeito quanto ao regimento do CME.  E que também não achou 26 

correto o comportamento da Elaine, mas ela tinha o direito democrático de 27 

falar. Nair apresenta aos conselheiros sua retificação da linha 61 em diante. 28 

Realiza a leitura explicando por partes a sua sugestão de reescrita. Sônia se 29 

diz ofendida com as palavras da Nair, pois no texto original ela era citada 30 

como culpada pela situação e que agora nessa sugestão de reescrita, além 31 

de ser citada como responsável pela situação, também é conivente com 32 

Conselheira Elaine e que permite o desrespeito ao regimento. Nair coloca 33 

que não está atacando Sônia, apenas dizendo que ela como presidente 34 
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dirige a mesa. Sônia coloca que não acredita que deve ser culpada, e que o 35 

texto apresentado está fazendo isso. Nair diz que naquele dia o problema 36 

era entre a Diretoria de Ensino e o Sr Secretário, por isso ninguém estava 37 

entendendo nada e que por nos atermos nesse tipo de embate com SME, 38 

não atuamos na parte pedagógica. Solange coloca que ela foi umas das 39 

pessoas que não entendeu nada o que estava acontecendo, e que também 40 

não gostou da postura da Sra. Elaine, mas acredita que naquele dia 41 

ninguém conseguiria parar a Sra. Elaine, pois ela estava desequilibrada. 42 

Solange diz que ela estava entendendo de uma maneira e o Fábio de outra, 43 

assim como outros Conselheiros podem ter entendido de outro jeito. Aline 44 

coloca que a ata retrata tudo o que acontece na reunião e que a fala da Nair 45 

é uma opinião dela e não do CME. Solange concorda e diz que apenas o 46 

trecho da Nair não deve ser votado. E acredita que não há culpados nessa 47 

situação. Nair coloca que deve haver um direcionamento e deixou claro que 48 

sua sugestão deveria ser colocada inteira ou então, quer que seja retirada 49 

toda a sua fala, prejudicando o registro de acontecimentos na ata como já 50 

aconteceu outras vezes. As alterações são aceitas pela maioria. As atas dos 51 

dias cinco e dezenove de maio não receberam sugestões e foram aprovadas. 52 

O  Conselheiro Peterson e sugere que na ata do dia vinte e sete de maio, na 53 

linha trinta e dois tirar “ao que” e colocar que a professora Lisete só 54 

poderia neste dia. Acrescentar - Após a votação, o Peterson se retirou para 55 

ligar para FE/PUC informando sobre a decisão do CME para a diretora da 56 

Faculdade de Educação Professora Doutora Lisete Arelaro que 57 

compreendeu a situação e se propôs a vir em outra ocasião. Sugestão aceita 58 

por todos. Na ata do dia nove de junho, na linha dezessete, retirar o nome 59 

da filha do proprietário da cachaçaria, todos concordam e ficou decidido 60 

colocar a maneira informal como foi feito o questionamento. Suprimir a 61 

linha trinta e oito, ela não tem sentido. As atas foram aprovadas com as 62 

devidas alterações. 2 – Apenas o Sr Antonio justificou a falta por telefone, 63 

que ele ainda estava trabalhando. A justificativa foi aceita. 3 - Sônia coloca 64 

que foi pedido uma camiseta tamanho “P”, para a ex-conselheira Giovana 65 

Sassilotto, que tinha se oferecido para ajudar no 2º Encontro e  não 66 

compareceu ao evento. Assim, pede autorização ao CME para dar essa 67 

camiseta para a Gislaine, esposa do Conselheiro Magno que nos ajudou no 68 
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2º Encontro. Sônia relata que o Sr. Antonio entrou em contato com o Sr 69 

Jaci para ver se era preciso devolver os licores que sobraram e ele disse que 70 

não e pediu que a Presidente presenteasse os conselheiros que trabalharam 71 

no evento com as garrafas que sobraram. Sônia presenteou a equipe que 72 

trabalhou no encontro. Sônia lê o convite que recebeu do Conselho 73 

Municipal de Assistência Social de Piracicaba, onde será discutido a nova 74 

política e critérios que regerão as certificações das entidades beneficentes 75 

da Assistência social CEBAS. Sônia informa que já enviou email para 76 

todos os segmentos que participam da composição do CME. Solicitando a 77 

indicação de representantes para participarem da eleição, inclusive que já 78 

temos algumas respostas como: Associação Síndrome de Down, ETEC, 79 

UNIMEP, ESALQ, Colégio Piracicabano, COTIP, ENFERMAP, ARPR, 80 

UNICAMP. 4 - Outros: Peterson informa que o projeto do Ensino 81 

Fundamental aos cinco anos está parado na câmara dos Deputados. 82 

Peterson relata que Sra. Rita Coelho coloca a importância do CME se 83 

posicionar sobre esse projeto, cobrando uma movimentação do CME. 84 

Peterson sugere que nós do CME poderíamos encaminhar um manifesto de 85 

repúdio em relação do projeto, Sônia pede que ele rascunhe algumas idéias, 86 

já que está mais por dentro das discussões, para fazermos esse documento. 87 

Sonia lê o parecer que será entregue ao setor de planejamento. Solange 88 

coloca um problema que o Conselho Tutelar está tendo E.E. Olivia Bianco, 89 

pois a diretora e as professoras estão tratando as crianças e adolescentes 90 

como marginais, bandidos. O Conselho Tutelar já recebeu mais de 100 91 

notificações de evasão e excesso de faltas e relata que os adolescentes e 92 

crianças têm a mesma fala em relação à conduta da escola. Coloca a ainda 93 

que as E.E Grilo e Dário Brasil estão com sérios problemas de bulling. A 94 

D.R.E. não toma providências. Peterson questiona se nós CME poderemos 95 

fazer alguma coisa, pois estamos no final da nossa gestão. Solange diz que 96 

se revoltou e ficou em dúvida sobre a legalidade das escolas do estado não 97 

aceitarem atestado médico. Sônia diz que realmente o estado não abona as 98 

faltas, apenas se for dia de prova. Sônia marca uma reunião extraordinária 99 

para o dia vinte e três de julho às dezenove horas, para finalizarmos essas 100 

atas e as que faltam. Nada mais havendo a tratar, Sônia deu por encerrada a 101 

reunião. Eu Aline, secretariei esta reunião redigi a presente ata, que depois 102 
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de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e pelos Conselheiros 103 

presentes. 104 


