
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos dez dias do mês de setembro 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, Aline Ambrosano, Antonio Aparecido da Costa, Fábio Mialhe, 4 

Solange Parisoto Lopes Nappi e como ouvinte o Sr. Genésio Aparecido da 5 

Silva da ONG CASVI, para tratar dos seguintes assuntos: Pauta - Parecer 6 

do PAC para construção/reformas/ampliações de escolas estaduais nos 7 

bairros de Anhumas, Costa Rica e Javari. Sônia explica que o Professor 8 

Oldak Chaves apresentou mais uma construção de escola no bairro Javari e 9 

que o Sr. Bortoleto já fez a correção. Em seguida Sônia lê o parecer que foi 10 

aprovado pelo presidente da comissão de Legislação Luiz André. Sônia 11 

pergunta se alguém propõe alguma mudança. Ninguém se manifestando, o 12 

parecer é colocado em votação e aprovado por unanimidade. Sônia diz que 13 

digitará o parecer e deixará para os conselheiros assinarem. Sônia colocou 14 

outro assunto. Informou que fez uma convocação à Sra., Nely Guidolin 15 

Lima, chefe do Planejamento da Secretaria Municipal de Educação, para 16 

comparecer na reunião anterior e recebeu uma resposta através de um 17 

ofício do Secretário Municipal de Educação, onde colocava que nenhum 18 

funcionário municipal poderia ser convocado para uma reunião, apenas ele 19 

poderia determinar qual funcionário compareceria à reunião, e enfatizando 20 

que a Secretaria de Educação sempre deu todo respaldo ao Conselho 21 

Municipal. Sônia leu a lei 5684 sobre as atribuições do Conselho e disse 22 

que a Secretaria de Educação não tem dado respaldo ao Conselho 23 

Municipal de Educação. O Sr. Fábio sugere que Sônia responda ao ofício e 24 

anexe as leis que nos garantem os direitos. Sônia justifica a ausência do 25 

conselheiro Peterson, que está em um Congresso de Educação Infantil. Em 26 

seguida a Sra. Solange comentou alguns casos do Conselho Tutelar e 27 

comentou a negativa do Secretário da Educação em cumpri os mandatos 28 

judiciais. Para finalizar, Sônia deu alguns avisos referentes ao curso de 29 

capacitação dos conselheiros e justificou as faltas da reunião passada dos 30 

conselheiros Luiz André Filho, Solange Parisoto Lopes Nappi, Nair 31 

Paulino Fujita e Elayne Brancalion. A reunião foi encerrada às dezenove 32 

horas e treze minutos. Eu, Aline Ambrosano secretariei a reunião digitei a 33 

presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim, pela 34 

Presidente e pelos Conselheiros presentes. 35 
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