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Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e onze, às dezoito horas e 1 

quinze minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na sala do 2 

Conselho Municipal de Educação os conselheiros: Sonia Cristina Ramos, 3 

Carlos Marcelo Yamakawa, Maria Aparecida Vila Nova, Camila Theodora 4 

da Silva,  José Chabregas, Cláudia da Silva Santana e o convidado Genésio 5 

Aparecido da Silva para tratar dos seguintes assuntos: I. Expediente: 1- 6 

Justificativas de faltas, 2- Informes do Presidente, II. Ordem do Dia: 1- 7 

Organização do 3° Encontro de Educação Infantil e do Ensino Fundamental 8 

do Município de Piracicaba. A conselheira Tainá-Rekã Wanderley de 9 

Pádua justificou sua ausência. Informes: A presidente iniciou a reunião 10 

comentando sobre a disposição do grupo de Coral Encantapira do Colégio 11 

Piracicabano e da orquestra e Street Dance, estes dois últimos da Secretaria 12 

de Ação Cultural; Relatada uma reunião realizada na parte da tarde no 13 

mesmo dia com algumas entidades que cuidam de necessidades especiais, 14 

das quais cinco confirmaram e duas estão em pendência; Citado o motivo 15 

da ausência da Tainá que se trata de uma doença confirmada de um grupo 16 

de duas doenças suspeitas; Analisado o tempo dos debates que serão 17 

realizados no evento; Explicado como se processará a montagem e exibição 18 

do power point bem como avisado que será distribuído por por e-mail; 19 

Cláudia da Silva Santana sugeriu a divulgação do mesmo power point no 20 

site do encontro; Decidido as porcentagens das inscrições para o evento: 21 

35% para o escopo municipal, 15% para o escopo estadual, 15% para o 22 

escopo particular, 15% para o escopo estudantil pedagógico, 10% para o 23 

escopo filantrópico e 10% para demais públicos, ou seja, ouvintes; Citada a 24 

apresentação ao Secretário para a apresentação do material; Organizado o 25 

sistema de envio dos convites de acordo com a área de atuação dos 26 

conselheiros; Discutido meios de divulgação em mídias; Decidido como 27 

será o custeio e em qual restaurante será realizado o jantar de despedida, 28 

bem como o translado dos acompanhantes; Avisado que será recebido 29 

camisetas do Conselho/Evento para serem usadas no Evento; Organizadas 30 

as funções e responsabilidades de cada conselheiro no evento; Comentada a 31 

necessidade de adequação do piso para a realização da Street Dance; 32 

Reforçada a necessidade de se emitir certificados de participação no 33 

evento. Nada mais havendo a tratar eu, Carlos Marcelo Yamakawa, 34 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO  
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Segundo Secretário, redigi esta ata que depois de aprovada será assinada 35 

por mim, pela Presidente e demais conselheiros presentes. 36 


