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Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às dezessete 1 

horas e quarenta e cinco minutos, em sua segunda chamada, estiveram 2 

reunidos na sala do Conselho Municipal de Educação os Conselheiros: 3 

Sônia Cristina Ramos, Peterson Rigato da Silva, Aline Ambrosano, Maria 4 

Aparecida Villa Nova, Maria Socorro de Melo, Solange Parisoto Lopes 5 

Nappi, Antonio Aparecido da Costa, para tratar dos seguintes assuntos: 6 

Pauta – Expediente - 1- Aprovação das atas anteriores. Sônia inicia a 7 

reunião e expõe aos conselheiros as alterações propostas nas atas. Na ata da 8 

reunião ordinária do mês de agosto foi retirado o nome da conselheira 9 

Maria Luiza, pois a mesma não estava presente nesta reunião. Na ata da 10 

reunião ordinária do dia dois de setembro foram corrigidos alguns erros de 11 

concordância. Na ata da reunião extraordinária do dia vinte e oito de 12 

setembro, na linha quarenta e um, foi modificada a data trinta de janeiro 13 

para trinta e um de janeiro e foi retirado o nome dos conselheiros da 14 

votação, constando apenas o número de votos. Já nas atas das reuniões 15 

extraordinárias de quatorze e vinte e um de outubro foram corrigidos 16 

apenas erros de ortografia e concordância. As demais atas não sofreram 17 

alterações. As atas dos dias dois, dez e vinte e oito de setembro, sete e 18 

quatorze de outubro foram aprovadas por unanimidade com as respectivas 19 

alterações.  2- Justificativas de faltas: Sônia apresentou as justificativas de 20 

falta dos conselheiros: Fábio Mialhe, Juliana Bachin e Nair Paulino Fujita 21 

que foram aceitas por unanimidade pelo plenário. 3- Informes da 22 

presidente. Sônia apresenta o cartão de Natal enviado para o CME pelo 23 

Centro de Reabilitação de Piracicaba. 4- Outros: Sônia solicita a 24 

conselheira Solange um retorno dos esclarecimentos sobre as denúncias 25 

feitas pelo Conselho Tutelar, como nada foi acrescentado, Sônia propõe o 26 

arquivamento das denúncias por falta de informação, o que foi aprovado 27 

por todos. O conselheiro Peterson comenta que o CNE estabeleceu a data 28 

base para trinta de março, mas que os municípios têm liberdade para optar 29 

por sua própria data. Abordou ainda a questão da obrigatoriedade do ensino 30 

a partir dos quatro anos, e disse que as entidades estão se mobilizando 31 

contra essa lei e colocou a questão da obrigatoriedade versus direito. Sônia 32 

acrescenta que o cidadão deve ter a opção de escolher se quer ou não 33 

matricular as crianças aos quatro anos de idade. Ordem do dia: I – Análise 34 
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das contas referentes ao 3º trimestre de 2009 da Secretaria Municipal de 35 

Educação. A Sra. Sônia distribuiu as planilhas e solicitou que fossem 36 

analisadas. Durante a análise das planilhas surgiram algumas dúvidas sobre 37 

valores pagos a pessoas físicas repetidas vezes, sobre a pesquisa contratada 38 

pela FIPE e se não era necessário abertura de licitação para a contratação 39 

das construtoras citadas. Ficou decidido que enviaremos um ofício ao Sr. 40 

Paulo do setor Financeiro da SME para sanar as dúvidas levantadas e que a 41 

análise voltará para a pauta do mês de fevereiro de dois mil e dez. II - 42 

Avaliação das atividades do CME no ano de dois mil e nove: o conselheiro 43 

Peterson inicia sua fala comentando que no final do ano de dois mil e oito o 44 

CME também fez uma avaliação do ano e traçou metas para este ano. Na 45 

sua visão o CME conseguiu alcançar várias metas e uma delas foi a 46 

concretização do Primeiro Encontro de Educação Infantil e do Ensino 47 

Fundamental de Nove Anos, que foi uma grande vitória. Os palestrantes 48 

convidados abraçaram nossa causa em um evento público, gratuito, se 49 

remetendo ao objetivo maior do CME, que é uma educação de qualidade. 50 

Acrescentou a conquista da unificação da data base em Piracicaba, 51 

garantindo o direito da criança a infância. Comentou também sobre 52 

algumas dificuldades como a falta de comunicação, a falta de ajuda de 53 

outras pessoas e o esvaziamento do CME. A Sra. Solange acrescenta que as 54 

pessoas que estão sempre presentes são comprometidas, pois este é um 55 

trabalho voluntário. Para ela foi muito significativo e gratificante poder 56 

participar. O Sr. Antonio comentou que descobriu a importância do CME e 57 

está aproveitando a oportunidade de ajudar nossas crianças. Sônia conclui a 58 

avaliação dizendo que quando iniciamos o mandato éramos todos novatos e 59 

o que nos moveu foi o ideal de uma educação melhor e um ensino público 60 

de qualidade. Para ela o mais valioso foi ver o elo de uma linguagem quase 61 

universal, o projeto do encontro, o envolvimento de todos num único 62 

objetivo e os desafios enfrentados foram um aprendizado e alcançamos o 63 

sucesso. Sônia informa que na próxima reunião planejaremos o ano de dois 64 

mil e dez. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu Aline 65 

Ambrosano, secretariei a reunião digitei a presente ata, que depois de 66 

aprovada será assinada por mim, pela Presidente e pelos Conselheiros 67 

presentes. 68 


