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Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e onze, às dezessete horas e 1 

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

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

Ramos, Tainá-Rekã Wanderley de Pádua, Benedita Ivete Brandini 4 

Negreiros, Carlos Marcelo Yamakawa, Sálvia Teresinha Barella Medina, 5 

Cláudia da Silva Santana e os convidados Genésio Aparecido da Silva e 6 

Bruno Peron Loureiro para tratar dos seguintes assuntos: Expediente: 1- 7 

Justificativas de faltas, 2- Informes do Presidente, II. Ordem do Dia: 1- 3º 8 

Encontro de Educação Infantil e do Ensino Fundamental de nove anos no 9 

Município de Piracicaba, 2- Análise da Resposta para o Lar Escola, 3- 10 

Material do PAR. As conselheiras Lúcia de Oliveira Lima, Daniela 11 

Menochelli, Marilice Trentini Oliveira e Camila Theodoro da Silva 12 

justificaram suas ausências. Informes: o convidado Bruno se apresenta e 13 

diz querer fazer parte das discussões sobre educação, visto que já participa 14 

de reuniões do Conselho Municipal de Cultura e percebe pouca 15 

participação popular em espaços democráticos, especialmente em espaços 16 

que discutem questões fundamentais à sociedade, como faz este conselho; 17 

os conselheiros presentes recebem um CD com material do 3º Encontro de 18 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental de nove anos no Município de 19 

Piracicaba, realizado em 2010. Dando início à ordem do dia, a presidente 20 

informou que já fez o convite à Diretoria Estadual de Ensino e ao Núcleo 21 

Municipal de Apoio à Educação Especial para que participem do 3º 22 

Encontro de Educação Infantil e do Ensino Fundamental de nove anos no 23 

Município de Piracicaba apresentando suas experiências e trabalhos na área 24 

de inclusão escolar de pessoas com deficiência, ainda sobre o encontro, 25 

soubemos que a possível palestrante do MEC ainda não pode confirmar a 26 

data, retomamos os convidados confirmados e Sônia apresenta a negativa 27 

da FUMEP para o uso do anfiteatro nas datas solicitadas, afirmando que 28 

fará uma nova tentativa e solicita à Cláudia que verifique a disponibilidade 29 

do uso hotsite feito pela Unimep em 2010 para realizar as inscrições deste 30 

ano; a presidente conversará com Robert, responsável pela arte do folder e 31 

banner anteriores para que ele faça os deste ano também, Cláudia e eu 32 

sugerimos a inserção de uma criança cadeirante no desenho, simbolizando 33 

a inclusão. Quanto à resposta ao questionamento feito pela Irmã Magali, 34 
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representante do Lar escola, em relação ao repasse de verbas do Fundeb, 35 

este conselho encaminhará o ofício de resposta enviado pelo Conselho do 36 

Fundeb, ressaltando que o ofício supracitado veio destinado à presidente do 37 

CME e assinado pelo secretário municipal de Educação, por isso, 38 

discutimos se deveríamos refazer o processo, encaminhando o ofício da 39 

Irmã Magali ao Conselho do Fundeb para que eles respondam ou se 40 

encaminharíamos esse recebido diretamente a ela, decidiu-se pelo 41 

encaminhamento do ofício assinado pelo secretário, contudo, se o Lar 42 

Escola ainda tiver dúvidas, encaminharemos diretamente ao Conselho do 43 

Fundeb, para que eles respondam o que for de sua responsabilidade. Com o 44 

objetivo de esclarecer o processo de representação do CME junto ao Plano 45 

de Ações Articuladas (PAR) do PDE, a presidente lê a ata que ratificou a 46 

indicação da então conselheira Nair Paulino Fujita como represente deste 47 

conselho no PAR no período de 2008 a 2011, entregando a cada 48 

conselheiro uma cópia do documento de orientações gerais para elaboração 49 

do PAR 2011-2014, mostrando que há a necessidade de um novo 50 

representante do conselho a ser escolhido em votação; Sálvia relata como 51 

tem sido o trabalho da comissão de acompanhamento das ações do PAR na 52 

Secretaria Municipal de Educação, eu então sugiro que o CME entre em 53 

contato com essa comissão para que nos esclareçam o andamento das 54 

ações, as datas e horários das reuniões, para que possamos escolher o 55 

representante do CME. Bruno diz que entende a necessidade de se resolver 56 

questões burocráticas, mas que gostaria de propor um questionamento 57 

sobre qualidade da educação e aponta sua indignação quando à propaganda 58 

de Ensino Bilíngue feita pelo Colégio Piracicabano, perguntando se há 59 

regulamentação para isso e como fica o nacionalismo; Sálvia lembra que se 60 

trata de uma escola particular e que os pais têm consciência disso quando 61 

matriculam seus filhos e que a rede pública está preocupada com a 62 

Alfabetização e não com o ensino bilíngue; Bruno completa que não seria 63 

papel da escola oferecer ensino bilíngue e que questões como esta deveriam 64 

ser pauta de discussão do conselho, falamos então sobre participação 65 

política e educação de valores. Cláudia pergunta se o Conselho já tem 66 

posicionamento sobre emissão de certificados para tipificação de entidades 67 

filantrópicas da educação, Sônia diz que já se informou com o MEC e que 68 



 

           Conselho Municipal 

de Educação 

Piracicaba – SP 
                   Rua Dr. Antonio Augusto Barros Penteado, 17. 

          Bairro Jardim Elite. Cep 13417-380 
 cme.piracicaba.sp@gmail.com 

 

 

 

 

isso não é de responsabilidade do CME. Nada mais havendo a tratar eu, 69 

Tainá-Rekã Wanderley de Pádua, Primeira Secretária, redigi esta ata que 70 

depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais 71 

conselheiros presentes. 72 


