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Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e oito, às dezessete horas e 1 

quarenta e cinco minutos na sala do CME na Secretaria Municipal de 2 

Educação, iniciou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de 3 

Educação, com a presença dos Conselheiros: Sônia Cristina Ramos, Elayne 4 

Brancalion, Francisco José de Almeida, Marcos de Andrade, Peterson 5 

Rigato da Silva, Severino Galdi, Juliana Bachin, Nair Paulino Fujita, 6 

Solange Parisoto Lopes Nappi, Antonio Carlos Lopes, Ângela Márcia 7 

Fossa e Luiz André Filho, para tratar dos seguintes assuntos: Expediente: 8 

1- Leitura, aprovação e assinatura da Ata anterior; 2- Informes da 9 

Presidente: Apresentação e posse da Conselheira Solange Parisoto Lopes 10 

Nappi; Andamento do R.I.; Compra do notebook e data show; e outros. 11 

Ordem do dia 1- Justificativa de faltas e substituição de Conselheiros; 2- 12 

Apresentação e aprovação das metas para o ano de 2009 do CME; 3- 13 

Relato do Seminário “Compromisso: São Paulo Analfabetismo Zero”. 14 

Sônia inicia a reunião pedindo para Sra. Nair fazer a leitura da pauta do dia, 15 

a seguir Elayne faz a leitura da ata anterior sendo aprovada por 16 

unanimidade; 2- Nos informes, Sônia apresenta à plenária a nova 17 

conselheira Solange Parisoto Lopes Nappi, representante do Conselho 18 

Tutelar, em substituição à Conselheira Maria Antonia Sanches Baldessin, 19 

que pediu desligamento deste Conselho. Em seguida, informa que entrou 20 

em contato com a Dra. Melissa e que o RI foi aprovado e brevemente será 21 

publicado no diário oficial. O Sr. Severino pede para constar em ata que é 22 

contra os termos do parágrafo primeiro do artigo segundo e que o considera 23 

antidemocrático. Sr. Luis André lembra-o que o RI foi discutido e aprovado 24 

pelo CME, Sr. Marcos pergunta ao Sr. Severino se ele encaminhou para a 25 

Comissão a sua sugestão, como ficou combinado anteriormente. Sônia pede 26 

a palavra e lê a ata da reunião extraordinária do dia nove de outubro, em 27 

que foi discutido o RI, onde consta a discussão e aprovação dos artigos 28 

primeiro até o vigésimo (entre eles o artigo segundo) e que neste dia o Sr. 29 

Severino Galdi participou da Reunião, não cabendo nesse momento, voltar 30 

a discutir o R.I. Passando para o próximo item, sobre a compra do data 31 

show e notebook, Sônia participa aos conselheiros que já está sendo 32 

adquirido e que serão duas ferramentas a mais de trabalho. No item 33 

seguinte - outros, Sônia comunica que recebeu um convite do gabinete do 34 
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prefeito sobre o lançamento do Guia de Apoio para Profissionais da Saúde 35 

– Programas Sociais e que ela irá, representando o CME. Finalizando os 36 

informes, avisa que a próxima reunião do CME será no dia quatro de 37 

fevereiro de dois mil e nove. Sr. Antonio propõe a mudança de horário para 38 

as reuniões, para inicio às dezoito horas, colocado em votação permanece o 39 

horário combinado anteriormente. Sônia propõe que o CME converse com 40 

a diretora da escola onde o Sr. Antonio trabalha para que ele seja 41 

dispensado meia hora antes, nos dias de reunião do CME. Sr. Severino 42 

questiona o fato do Sr. Antonio ter assumido compromisso sem ter como 43 

cumpri-lo e que há um número elevado de funcionários da Educação no 44 

Conselho. Antonio diz que quando foi feita a assembléia para constituir o 45 

CME, não tinha as datas e horário por isso se candidatou. Sr. Peterson pede 46 

para constar em ata que os titulares e suplentes da Educação são eleitos por 47 

seus pares e têm os mesmos direitos que os demais e que o número 48 

corresponde ao que foi aprovado pelo Conselho anterior, do qual o Sr. 49 

Severino participou. A Sra. Elayne coloca que todos os participantes devem 50 

ter responsabilidade social e trabalhar em beneficio da educação. Sr. 51 

Antonio faz sua apresentação formal, dizendo que assumiu a 52 

responsabilidade como conselheiro titular e que irá participar de forma 53 

efetiva. O Sr. Luis André oferece ao CME, o espaço para a próxima 54 

reunião no Colégio Poli Brasil, sendo aceito por todos os presentes. 55 

Passando à ordem do dia, sobre as justificativas de faltas, Sônia mostra que 56 

a única resposta, veio da Conselheira Ângela Márcia Fossa, cuja defesa é 57 

lida para todos e em seguida, posta em votação, sendo aceita pelo plenário. 58 

Como os Conselheiros Rachel e Pablo não apresentaram justificativa, ficam 59 

destituídos deste Conselho pelo número de faltas, como consta no R.I., 60 

sendo que os respectivos conselheiros suplentes passam a responder como 61 

titulares. Comunica também o pedido de desligamento da conselheira Ana 62 

Lúcia por motivos particulares. Dando sequência à pauta, no assunto 63 

Metas, Sônia propõe que em dois mil e nove, as comissões, nos respectivos 64 

níveis de ensino, façam levantamento das estruturas e funcionamento das 65 

escolas no município. O Sr. Francisco sugere que o pedido destas 66 

informações deve partir do CME, para que seja oficial. Sônia pede aos 67 

componentes das Comissões que enviem, através de email, as informações 68 
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que necessitam para que o trabalho das Comissões possa ser realizado, em 69 

todos os níveis de ensino. Nesse momento coloca-se em votação a eleição 70 

do Presidente das Comissões de Ensino Superior e da Comissão de Ética e 71 

Legislação, sendo votado e aprovado por unanimidade o Sr. Francisco para 72 

a Comissão de Ensino Superior e o Sr. Luis André para a Comissão de 73 

Ética e Legislação. O Sr. Peterson propõe uma discussão sobre um 74 

seminário de Educação Básica no Municipio. O Sr. Luis André sugere que 75 

os presidentes das Comissões tragam na próxima reunião um plano para a 76 

execução desse seminário. A Sra. Ângela coloca que seria importante uma 77 

Conferência sobre educação na cidade, Sra. Juliana diz que há muitas 78 

dúvidas sobre a educação infantil e o seminário poderia suprir estas 79 

dúvidas. Elayne diz que precisamos de um panorama geral da educação em 80 

termos de avaliação (Saresp, Provinha Brasil, Enem, Saeb). Peterson coloca  81 

a importância de discutimos a proposta do Ministro da Educação Fernando 82 

Haddad, sobre a obrigatoriedade das crianças de 4 e 5 anos - pré-escola, e a 83 

formação docente na educação infantil.. Sônia pede às Comissões para 84 

enviarem por email, o que for preciso para que o trabalho com todos os 85 

níveis de ensino se realize. A Sra. Nair colocou a necessidade de troca de 86 

informações de todos os níveis de ensino para que o Conselho possa falar 87 

de Educação com propriedade. Sônia faz o relato do Seminário que 88 

participou sobre o “Compromisso: São Paulo, Analfabetismo Zero” e 89 

entrega uma cópia do material do seminário para todos os conselheiros 90 

presentes.  Sr. Francisco coloca que o CME esta funcionando e está feliz 91 

com a participação. Sr. Luis André diz que hoje iniciamos o trabalho 92 

efetivo sobre Educação. Sônia agradece a todos os conselheiros, desejando 93 

boas férias e encerra a reunião as dezenove horas e dez minutos. Eu, Nair 94 

Paulino Fujita secretariei a reunião e lavrei a presente ata que depois de lida 95 

segue assinada por mim e pelos demais Conselheiros presentes. 96 


