
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e nove, 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, Peterson Rigato da Silva, Aline Ambrosano, Nair Paulino Fujita, 4 

Luiz André Filho, Giovana Sassiloto, Juliana BuenoBacchin, Rosemeire 5 

Rodrigues de Abreu Camargo e Fábio Luiz Mialhe, como ouvinte o Sr. 6 

Genésio Aparecido da Silva da ONG CASVI e a Irmã Magali Gavazzoni.  7 

Sônia abre a reunião para tratar dos seguintes assuntos: 1- Expediente: I - 8 

aprovação das atas anteriores. Com a retificação de Conselho Titulares para 9 

Conselhos Tutelares, as atas foram aprovadas por votação. II – Informes da 10 

Presidência: Neste momento a Sra. Giovana diz que não pode comparecer 11 

na reunião passada e gostaria de saber o que ficou decidido sobre a 12 

denúncia que o Conselho Tutelar fez. Sônia leu a denúncia para os 13 

presentes e por falta de mais detalhes ficou estabelecido que a Comissão de 14 

Educação Básica irá se reunir e analisar o documento, para aprofundamento 15 

no caso e emissão de parecer, conforme sugestão do Sr. Luiz André. A 16 

seguir Sônia apresenta ao plenário a sra. Rosemeire, representante suplente 17 

dos pais das Escolas Municipais e a Sra Cláudia, suplente das Instituições 18 

de Ensino Superior. Sônia faz a explanação da sua participação no XIII 19 

Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação, informando que 20 

o CME de Piracicaba será novamente coordenador do pólo 17, integrando 21 

doze cidades da região, ficando assim um comprometimento maior dos 22 

conselheiros e uma visibilidade maior de nosso trabalho e atuação em São 23 

Paulo e Brasília. 2- Ordem do dia: Eleição da Diretoria para o mandato de 24 

agosto de dois mil e nove a agosto de dois mil e dez – Sônia inicia a eleição 25 

informando aos conselheiros que devemos, segundo o regimento interno do 26 

CME, eleger o Presidente, Vice-presidente, Primeiro Secretário e Segundo 27 

Secretário, pois o mandato anterior se encerra hoje. A seguir por indicação 28 

dos presentes e votação pelo plenário, Sônia é reeleita Presidente, 29 

principalmente pelo excelente trabalho desenvolvido neste primeiro ano do 30 

CME; coloca-se em  votação para primeiro secretário e Aline Ambrosano, 31 

convidada pela Presidente é eleita primeira secretária; em seguida, com 32 

novo convite e votação, Juliana Bueno Bacchin é eleita segunda secretária. 33 

Para vice-presidente não se apresenta nenhum candidato e então, por 34 

sugestão da Presidente do CME, Nair Paulino Fujita é eleita vice-presidente 35 

do CME por aclamação. Sônia parabeniza a nova Diretoria e coloca que 36 

teremos muito trabalho para efetivar o encontro do ensino 37 

profissionalizante e pede que a Comissão se reúna para os primeiros 38 
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preparativos. Sônia encerra a reunião. Eu Nair Paulino Fujita, secretariei a 39 

reunião digitei a presente ata, que depois de aprovada será assinada por 40 

mim, pela Presidente e pelos Conselheiros presentes. 41 


