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ATA Nº 3– REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

 

01.  Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e oito, na sala do Conselho Municipal de Educação, 

situada na Rua Marechal Deodoro número mil novecentos e quarenta e cinco às dezessete horas e 

quarenta e cinco minutos, em sua segunda chamada, deu-se início a reunião extraordinária do 

Conselho Municipal de Educação, com a presença dos Conselheiros: Sonia Cristina Ramos, Nair 

Paulino Fujita, Maria Aparecida Vila Nova, Marcos de Andrade, Carla Sapuppo Rozados, Elaine do 

C. S. Milano, Maria Antonia Sanches Baldessin, Severino Galdi, Francisco José de Almeida, Luiz 

André Filho, Peterson Rigato da Silva e Fabio Luiz Mialhe, para tratar dos seguintes assuntos: 1- 

Leitura das atas anteriores. Durante a leitura das atas houve alguns questionamentos por não ter sido 

enviada aos suplentes e apesar de ter sido um combinado dos conselheiros na reunião anterior, 

alterou-se o combinado para que seja enviada toda a correspondência emitida, para titulares e 

suplentes; houve algumas alterações nas atas anteriores que serão retificadas e deverão ser assinadas 

na próxima reunião; 2- Certificado de Registro das APMs – Sônia fez a explanação sobre os registros 

das APMs e o parecer solicitado pela Câmara dos Vereadores.  O conselheiro Severino colocou-se 

contrário ao parecer, até os documentos serem revistos, Francisco realçou a necessidade de se ter 

sempre análise anterior dos assuntos antes de colocá-lo em discussão, foi acatado também pela sra. 

Maria Antonia. O sr. Severino leu o artigo “Incoerências” escrito por ele no Jornal reportando-se as 

atitudes do conselho anterior. O senhor Marcos disse concordar pela continuação do processo como 

estava sendo feito e para o próximo ano fazer as modificações necessárias. A srta. Sônia esclareceu 

que as análises dos documentos foram feitas de acordo com o que a lei rege assim como documentos 

exigidos, e que há a necessidade de confiança e responsabilidade para o CME funcionar. A sra. 

Aparecida pediu a palavra e colocou que as falas sobre o Conselho anterior não são pertinentes, pois 

devemos fazer o nosso trabalho elevando o CME de forma adulta e ética. A sra. Nair esclareceu que 

se houver cancelamento do convênio das APMs com a Prefeitura muitas pessoas serão prejudicadas, 

como a demissão de zeladores e o não pagamento de dividas assumidas pelas Escolas Estaduais. O sr. 

Peterson concordou com o sr. Severino e sra. Maria Antonia e colocou que uma comissão seria a 

forma mais viável para resolver o problema. A sra. Elaine sugeriu  colocar no email o recado para a 

formação dessa comissão que irá analisar os documentos das APMs. Encerrando o assunto ficou 

decidido que será formada uma comissão de emergência para análise dos documentos e que a 

convocação será feita por email e telefone. 3- Comissões- o sr. Francisco informou que se atingira o 

horário teto da reunião. A srta Sônia pediu mais alguns minutos para a formação da Comissão 

emergencial, sendo que a reunião iniciou-se às dezessete horas e quarenta e cinco minutos. O sr. 

Francisco e sra. Maria Antonia se retiraram por compromisso assumido anteriormente, mas 

confirmaram a necessidade de se fazer a análise dos documentos. Ficou combinado entre os 

conselheiros presentes que a comissão emergencial se reunirá no dia vinte e dois de agosto às quinze 

horas na sala do conselho, sendo indicados pelo Sr. Severino, o sr. Francisco e sr. Luis André, 

aceitando a sugestão dos nomes dos dois conselheiros para compor a comissão de planejamento e 

legislação, mais a sra. Maria Antonia que demonstrou interesse na análise. A formação das outras 

comissões, ficou como pauta da próxima reunião. A presidente encerrou a reunião às dezenove horas 

e quarenta e cinco minutos. Eu, Nair Paulino Fujita, lavrei a presente ata que segue assinada pelos 

presentes.   
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