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ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e nove, às dezessete 

horas e quarenta e cinco minutos, em sua segunda chamada, estiveram 

reunidos na sala do Conselho Municipal de Educação os Conselheiros: 

Sônia Cristina Ramos, Aline Ambrosano, Antonio Aparecido da Costa, 

Fábio Mialhe, Juliana Bueno Bacchin, Peterson Rigato da Silva, Maria 

Socorro de Melo, Nair Paulino Fujita, Aparecida Vila Nova, Solange, 

Magno, os convidados Secretário Municipal de Educação Gabriel Ferrato e 

a Srª. Neli Guidolin Lima e como ouvinte a Sra. Raquel Vianna Françoia, 

Maura G. Aranha, Helena Ferreira Cunha para tratar dos seguintes 

assuntos: Pauta: Parecer elaborado pela Comissão Mista Especial e 

votação. Informes da Presidente. Sonia avisa que haverá o encontro LGBT 

nos dias 5 a 7 de novembro, na Câmera de Vereadores e ACIPI  na cidade 

de Piracicaba – Ordem do dia: O conselheiro Peterson, presidente do 

conselho da Educação Básica da inicio a reunião lendo o parecer 01/CME-

2009. A senhora Neli ressalta se há clareza na data limite da matricula até o 

ano de 2012. O secretario pede para retirar o termo reiterar que não condiz 

com a deliberação anterior do conselho. A responsabilidade do ensino 

público e conveniado e de responsabilidade da SME, mas o setor 

estritamente privado não é supervisionado pela SME e sim pelo estado. E 

pode haver resistência quanto a data base de matriculas, não admitindo a 

intervenção do município quanto a esta deliberação. Somos um país de 

estância federativa e não cabe a município questionar a autonomia do 

estado enquanto federação. A decisão da data limite ocorreu de forma 

rápida gerando problemas até para a rede municipal de ensino que já havia 

ajustando a data para o dia 31/01. O secretario não interpreta a lei 

nº11.274/2006 como o CME. Ele ressalta que a lei so garante que a criança 

chegue ao fundamental com os seis anos. Sistema dual a DRE. Socorro 

falou A senhora Raquel fala a respeito do cuidado com as crianças, que 

precisa se definir uma data base para as privadas, o secretario sugeriu que 

se convocasse uma reunião com as escolas privadas. Peterson fala sobre a 

demanda de crianças da rede e a preocupação com a qualidade do ensino e 



que acatará alguns ajustes. Sonia pede que o plenário aceite o parecer. E 

que seja convocada uma reunião com as privadas e o Oldack para 

esclarecer e defender. A senhora Nair sugere que as privadas sejam ouvidas 

e assim defender o parecer. Ela acha que não se deve levar o parecer 

imediato. Magno sugere aprovar posteriormente o parecer. Peterson 

defende o parecer seja aprovado e que a reunião seja “fundante”. Sonia 

defende o parecer para que não haja fragmentos. Nair falou sobre a questão 

de aprovar e não retroceder a data anterior. Nair comentou sobre o avanço 

da deliberação e a SME tem inúmeros problemas com relação as datas. 

Votação pelo parecer apresentado pelo Peterson: 1ªproposta: aprovar o 

parecer com os ajustes, 2ª proposta: a não aprovação e continuar com a 

deliberação anterior , 3ª proposta: não aprovação do documento e que a 

data seja discutida com todas as entidades particulares. Sonia afirma que 

haverá desrespeito. Socorro fala da parceria, magno defende a não 

aprovação do parecer para garantir a qualidade do ensino, fabio defende o 

parecer e o histórico e do perfil.   A proposta um foi aprovada com oito 

votos, a 2ª teve um voto – Magno, a 3ª proposta não obteve votos. Foi 

discutida a melhor data para convocação da reunião com as escolas 

particulares 
 


