
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACICABA 

Rua Marechal Deodoro, 1945 – Bairro Alto 
Piracicaba – São Paulo cep 13416 580 fone  19 3417 1129 

cme.piracicaba.sp@gmail.com 

 

 

       

ATA  Nº 02 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

 

01.Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e oito, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação às 

02.dezoito horas deu-se início a primeira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Educação, com a 

03.presença dos Conselheiros a saber: Nair Paulino Fujita, Maria Aparecida Villa Nova, titular e suplente, 

04.respectivamente, representantes da Secretaria  Municipal de Educação;  Marcos de Andrade, representante de  

05.pais de alunos matriculados na rede Municipal de Ensino; Carla Sapuppo Rozados e Juliana Bacchin, titular e 

06.suplente, representantes de Instituições de Educação Infantil, mantidas pela iniciativa privada; Ana Lúcia 

07.Amstalden Chibin , titular, representante de Entidades Educacionais que atendem pessoas portadoras de 

08.deficiência; Elayne Brancalion e Elaine do C. S. Milano, titular e suplente, respectivamente, representantes 

09da .Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba; Sandra Aparecida Zanuzzi Romão, suplente, representando o 

10.Conselho Municipal do Conselho da Criança e do Adolescente; Maria Antonia Sanches Baldessin,titular 

11.representando o Conselho Tutelar de Piracicaba; Severino Galdi, titular, representando o Conselho 

12.Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba; Francisco José de Almeida, titular, representante das 

13.Instituições Educacionais de Ensino Superior do Município; Luiz André Filho, titular, representante das 

14.Instituições Educacionais de Nível Técnico; Sonia Cristina Ramos, titular  representante do Sindicato dos 

15.trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro e Região. Alguns questionamentos quanto ao papel do 

16.Conselho foram discutidos, bem como a forma que se adotará para a Constituição da Diretoria  do Conselho 

17.Municipal de Educação. Ficou acordado que a lista de presença ficará a disposição dos conselheiros na mesa 

18.de entrada para que os presentes assinem ao chegar. A Srta. Sônia fez a leitura da Ata anterior, foi sugerido e 

19.acatado por todos que conste da Ata, o nome e a entidade que cada conselheiro representa; o Sr. Luis André 

20.sugeriu que todo conselheiro ao pedir a palavra se identifique. Foi sugerido pela Srta. Sônia, crachá para 

21.todos os integrantes. A Sra. Maria Antonia sugeriu que lêssemos as atribuições do Presidente e Secretário. O 

22.Senhor Severino Galdi, solicitou da Sra Elaine sobre quais entidades estavam hoje representadas, pois a 

23.mesma fez levantamento no início da reunião; o mesmo elogiou o trabalho de registro da ata realizado pela 

24.Sra. Maria Aparecida, na Reunião Ordinária do dia trinta de julho passado, pois a mesma retrata fielmente 

25.todos os pontos abordados. O Sr. Galdi ainda sugeriu que cada candidato a mesa coordenadora coloque-se, 

26.dizendo sua intenção para o cargo. A Sra. Maria Antonia sugeriu um teto de horário para a reunião. A Sra. 

27.Elayne Brancalion informou-nos que pelo email soube da intenção de candidatar-se para o cargo, o Sr. Pablo 

28.Carajol Delvaje, representante dos trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, porém o mesmo 

29.não compareceu à reunião para posicionar-se e para a pauta dos trabalhos de hoje. Estava planejado a eleição 

30.da diretoria, assim sendo os presentes entendem que realizaremos a eleição. Foi distribuído a todos 

31.conselheiros o decreto 12.742 de onze de julho de dois mil e oito, que nomeia os integrantes para compor o 

32.Conselho Municipal de Educação, instituído pela Lei 5.684/06 e suas alterações. A Srta. Sônia Ramos 

33.apresentou-se como candidata a presidência deste Conselho, onde falou de sua vida profissional e o quanto 

34.considera importante lutar pela causa da Educação. Aposentou-se a revelia por um problema de saúde, mas 

35.procura estar sempre próxima a tudo o que refere-se a educação. Disse sobre o seu desejo em estar à frente do 

36.Conselho, pois reúne disponibilidade e disposição para o cargo. O Sr. Severino Galdi, externou seu desejo 
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37.em candidatar-se à vice presidência do Conselho, fazendo a leitura de seu currículo profissional, bem como 

38.sugerindo ações que deveriam fazer parte dos integrantes deste Conselho, visando o bom andamento dos 

39.trabalhos, citando a necessidade de um local, materiais necessários, uma  secretária. O Sr. Marcos indica a 

40.Sra. Nair como Primeira Secretária, o que é apoiado por mais conselheiros que consideram importante sua 

41.participação pela experiência anterior; a mesma recusa por considerar fundamental desenvolver todo trabalho 

42.com ordem. Outros nomes são citados dentro do colegiado, porém a Sra. Maria Antonia reforça todas as falas 

43.anteriores, em defesa da candidatura da Sra. Nair. A Sra Carla, acha importante que a Sra. Nair aceite ficar 

44.como primeira secretaria por tratar-se de uma questão de inteligência. A Sra. Nair então aceita a candidatura, 

45.a indicação pelo Segundo Secretário fica com o Sr. Marcos, que aceita prontamente. A Sra Elayne 

46.Brancalion, coloca-se dizendo que  fortalecimento deste conselho, acontecerá quando houver o respeito de 

47.um ao outro. O Sr. Galdi sugere a candidatura também de tesoureiro na mesa coordenadora. A Sra Elaine 

48.disse que foi em busca de informações quanto essa possibilidade e cita o regimento anterior que possuía o 

49.cargo, já que existe verba própria a ser gerida. O Sr. Galdi indica os Srs. Francisco e Luis André como 

50.candidatos a Primeiro e Segundo Tesoureiro, respectivamente, que é aceito de imediato pelos mesmos. A Sra. 

51.Maria Antonia reforça que o decreto aprova o regimento. A Sra. Nair é apoiada mais uma vez, quando a 

52.conselheira Ana Lúcia adere também a necessidade da palavra ordem. A Sra. Nair informa á todos que o 

53.Conselho recebeu um comunicado do MEC, a respeito de um computador para o CME, mas este ainda não 

54.chegou e que não tem certeza se será permitido que se coloque também na constituição da mesa 

55.coordenadora a representação de tesoureiros. O Sr. Galdi coloca-se, defendendo a diretoria provisória. A 

56.Srta. Sônia diz que na Lei que trata sobre a constituição da diretoria, a mesma deve ser permanente. A Sra. 

57.Nair esclarece sobre a posição que deva-se tomar em relação essa decisão da diretoria permanente. O Sr. 

58.Galdi indica o Sr. Luis André para a comissão de planejamento e justiça, já com a incumbência em buscar 

59.informações sobre o fato discutido. O Sr. Francisco sugere que a eleição dos candidatos seja por aclamação, 

60.o que é aceito por todos, ficando a diretoria do Conselho Municipal de Educação  constituída da seguinte 

61.maneira: Presidente: Srta. Sônia Cristina Ramos; Vice- Presidente: Sr. Severino Galdi; Primeiro Secretário: 

62.Sra. Nair Paulino Fujita; Segundo Secretário: Sr. Marcos de Andrade; Primeiro Tesoureiro, Sr. Francisco 

63.José de Almeida; Segundo Tesoureiro, Sr. Luis André Filho. Resolveu-se que a Reunião Ordinária será na 

64.primeira segunda-feira de cada mês. A próxima Reunião Extraordinária será no dia vinte de agosto, às 

65.dezessete horas e trinta minutos. Foram lançadas duas propostas sobre a apresentação da nova diretoria, a 

66.primeira com documento citando a composição da diretoria, informando a Senhora Secretária, com data e 

67.horário das reuniões e a segunda, a diretoria apresentando-se pessoalmente a senhora Secretária. A segunda 

68.proposta é a que foi aceita por todos. O Sr. Francisco retorna a questão da participação do tesoureiro na 

69.composição da diretoria e sua preocupação quanto a legalidade. A Sra. Elaine sugere emenda na Lei e os 

70.conselheiros entendem que não sendo legal seria considerado provisória tal decisão. O Sr. Francisco 

71.considera  que para as reuniões  seja necessário termos mesas de apoio para os trabalhos. A Sra. Nair faz 

72.considerações quanto ao ocorrido, bem como informa que o CME tem uma sala com computador para os 

73.trabalhos.  È sugerido  outros espaços  para as próximas reuniões. A sra Elaine sugere uma das salas da 

74.EE “Prof. Benedito Ferreira da Costa”. A Srta. Sônia, já no uso de suas atribuições sugere que pelo menos as 

75.Reuniões Ordinárias realizem-se nos espaços das entidades aqui representadas (locais itinerantes) o que é 

76.aceito pelos presentes. A Sra. Aparecida lembra a todos do horário já extrapolado. Combina-se então que as 

77.reuniões iniciarão às dezessete horas e trinta minutos com término previsto para às dezenove horas e trinta 

78.minutos. A Sra. Maria Antonia adianta que por ser responsável pelo plantão do Conselho Tutelar às 

79.segundas-feiras, poderá ocorrer que excepcionalmente possa não estar presente em alguma reunião, quando 

80.houver ocorrência após o atendimento normal, não tendo tempo hábil para informar a conselheira suplente. A 

81.reunião deu-se por encerrada às vinte horas, onde eu Sandra Aparecida Zanuzzi Romão, lavrei a presente ata, 

82.que segue assinada por todos os presentes. 

 



 


