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Aos três dias do mês de novembro de dois mil e dez, às dezessete horas e 1 

quarenta e cinco minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na 2 

sala do Conselho Municipal de Educação (em sua nova sede na creche 3 

Nosso Lar) os conselheiros: Maria Socorro Melo Guindo, Tainá-Rekã 4 

Wanderley de Pádua, Benedita Ivete Brandini Negreiros, Rosilda Ismênia 5 

Batista Pereira, Carlos Marcelo Yamakawa, Liliane Conceição Nazareto 6 

Ferreira Bueno, Maria Aparecida Villa Nova, Gislaine Moraes Dias, 7 

Marilice Trentini Oliveira, Cecília da Silva Soares e Antonio José 8 

Chabregas para tratar dos seguintes assuntos: I. Expediente: 1- Aprovação 9 

das atas das reuniões anteriores, 2- Justificativas de faltas, 3- Informes do 10 

Presidente, II. Ordem do Dia: 1- Análise e proposições para alteração do 11 

Regimento Interno. Maria Socorro procede a aprovação da ata da reunião 12 

anterior já revisada por todos, esclarece o processo de mudança da sede, a 13 

escolha do espaço e as adequações ainda necessárias, visto que este 14 

conselho está temporariamente sem internet e telefone por falta de estrutura 15 

local, explica que a direção do Nosso Lar disponibilizou o uso do 16 

estacionamento e que o computador necessita de manutenção técnica. As 17 

conselheiras Vera Lúcia A. de Moura e Cláudia da Silva Santana 18 

justificaram sua ausência via email. Informes: Maria ocorro informa que os 19 

certificados do curso de formação da Ufscar que os conselheiros fizeram 20 

será encaminhado à SME; o CME passa a ter um escaninho na SME para 21 

comunicação e encaminhamento de documentos; questionamos se o 22 

secretário da educação, Prof. Gabriel Ferrato respondeu o convite feito no 23 

mês anterior e Socorro diz que não houve resposta, Aparecida sugere entrar 24 

em contato com Sandra (diretora do gabinete) para verificar o que 25 

aconteceu. A ONG Piracicaba 2010 (da qual o conselho participa no grupo 26 

de trabalho sobre educação), por intermédio do professor Elieser, nos 27 

convidou a participar do programa da TV Unimep – Pensando a Educação, 28 

com pauta determinada pelos conselheiros do CME, sugerindo que o 29 

primeiro programa apresente o trabalho realizado, as funções e atividades; 30 

Liliane fala da importância de mostrar o trabalho do conselho e divulgá-lo; 31 

Aparecida sugere fazer um relatório das atividades realizadas pela gestão 32 

passada, visando prestar contas e nortear o trabalho desta nova composição; 33 

Ivete e Aparecida lembram que existe uma comissão de educação na 34 
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câmara de vereadores com a qual o CME não mantém contato, Carlos 35 

sugere ser o porta-voz, contudo Tainá e Liliane lembram que em todas as 36 

instâncias e atividades a representatividade dos setores que compõem o 37 

conselho deve ser garantida (ressaltando a participação de todos os 38 

representantes nas discussões da câmara e nos futuros programas da TV 39 

Unimep); fica a sugestão para que o CME se apresente à comissão de 40 

educação da Câmara de vereadores e aprovamos a participação no 41 

programa Pensando a Educação, com cronograma a ser definido. Socorro 42 

pede que Aparecida dê um informe acerca da política nacional de educação 43 

infantil que, pela Resolução n. 5 de 17/12/2009 prevê diretrizes para a 44 

educação infantil, o MEC disponibilizou textos para fundamentar a 45 

discussão de coordenadores pedagógicos e diretores na construção da 46 

proposta pedagógica com vistas ao novo caráter da ed. Infantil. Prof. 47 

Gabriel Ferrato chega à reunião, todos se apresentam, Socorro faz uma 48 

breve síntese da reunião até aquele momento e ele passa a fazer uso da 49 

palavra: ele expõe que existem duas formas do conselho municipal de 50 

educação cumprir seu papel de controle social, uma seria procurar erros e 51 

apontar problemas levando ao embate que não leva a lugar nenhum e outra 52 

maneira é a parceria com cobranças civilizadas (a qual ele acredita ser 53 

melhor e ser a que o CME vem utilizando); ele aponta que os desafios da 54 

educação são muitos, ressaltando a Ed. Infantil e a falta de vagas, ele 55 

enumera as escolas construídas e o números de vagas que foram abertas, 56 

prevê que em 2011 a demanda de 4 a 5 anos seja atendida, planos para 57 

maior ampliação do maternal (3 anos) até 2012, mas que o berçário 58 

representa o maior déficit devido o número professor/aluno. Apresenta os 59 

critérios de matrícula (1-crianças com deficiência, 2-vulnerabilidade social, 60 

3-mãe trabalhadora) e a participação do conselho de escola no processo; 61 

apresenta a discussão sobre qualidade de ensino, enfatizando que, segundo 62 

suas pesquisas, não existe relação entre aumento do IDEB e aumento de 63 

salário, aponta as ações que vem implementando para valorização do 64 

professor, o compromisso firmado entre os profissionais e a implementação 65 

do programa Ler e Escrever (que trará resultados concretos em 4-5 anos, 66 

quando a turma que iniciou a escolarização estiver saindo das séries inicias 67 

tendo passado pelo programa completo); ele nos diz que a meta para 2011 68 
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será a erradicação do analfabetismo, com atenção especial ao EJA, 69 

afirmando que a primeira inclusão é a alfabetização; quanto à inclusão de 70 

crianças com deficiência, o secretário afirma que a parte mais fácil é a 71 

estrutura física e materiais e o MEC forneceu os recursos com excelência, 72 

ele acrescenta que as crianças do ensino fundamental estão sendo 73 

acompanhadas, mas que a logística é complicada, o custo disto é alto e é 74 

difícil arrumar profissionais preparados e bem formados para atender a 75 

demanda, Aparecida lembra o trabalho realizado pelo Núcleo de Apoio à 76 

Ed. Especial e o prof. Gabriel conclui dizendo que a inclusão vai indo bem; 77 

ele apresenta os planos para inclusão e educação digital, falando dos 78 

centros já existentes e os futuros (4 em funcionamento e 10 até o final de 79 

2011); fala também do projeto de escola em tempo integral (Ed. 80 

Complementar) que acontecerá inicialmente em 5 bairros (Monte Líbano, 81 

Jd. Tóquio, Jd. Oriente, Colibris e Bosques do Lenheiro); Tainá questiona a 82 

parceria com entidades na gestão da educação e o secretário afirma que 83 

essa parceria é necessária para atender a demanda, que ele vê como algo 84 

positivo, mas lembra que a parceria com instituições privadas deverá 85 

terminar em 2011 pela legislação atual; prof. Gabriel diz que o Brasil só 86 

mudará pela educação e que, por isso, o professor não pode ser visto como 87 

coitado, completando que para 2011 já está tramitando um projeto com um 88 

instituto para execução de um plano de carreira para o magistério; Carlos 89 

questiona se os trabalhadores da educação (que não são professores) 90 

entrarão no plano de carreira e o professor explica que não será possível, 91 

pois seria necessário alterar o estatuto do funcionário público, visto que, 92 

por exemplo, existem escriturários na educação, na saúde, na administração 93 

etc; ele encerra agradecendo o convite e dizendo que ainda não será 94 

possível receber o conselho em seu gabinete, mas convida os conselheiros 95 

para uma visita às escolas da rede municipal, explica também que o CME 96 

está sem internet e telefone porque a Telefonica ainda não abriu protocolo 97 

para instalação. Devido à visita do secretário de educação, a análise do 98 

Regimento Interno deverá acontecer à distância, com proposições para 99 

alteração encaminhadas via email. Nada mais havendo a tratar eu, Tainá-100 

Rekã Wanderley de Pádua, Primeira Secretária, redigi esta ata que depois 101 
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de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros 102 

presentes. 103 


