
CRITÉRIOS PARA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E REGIMENTO DAS ESCOLAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO AS PRIMEIRAS PREOCUPAÇÕES DA NOVA PRESIDENTE DO CME-

PIRACICABA 

 

Eleita quase que por unanimidade, tendo em vista a ocorrência de uma abstenção, foi eleita 

presidente da nova composição do CME-Piracicaba para o período de 2012 a 2014 a 

representante da Secretaria Municipal de Educação, Sandra Helena Perina, em reunião 

extraordinária realizada na data de hoje, dia 08. 

Para vice-presidente foi eleito o representante dos pais de alunos da rede municipal de ensino, 

Ronaldo Maciel. 

Para 1ª secretária, a representante dos pais de alunos da rede estadual de ensino, Simone 

Portugal. 

E para 2º secretário, o representante do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, 

São Pedro e Região, José Alexandre Pereira. 

Sucesso a todos(as). 

 Já no uso de suas atribuições, Sandra tomou a palavra para  

1. informar a presença da assessora Érica do vereador Paiva,  que, a pedido dele, convidou 

todos os presentes para se fazerem presentes em reunião agendada para a discussão do Plano 

Plurianual, no tocante à área da educação, uma vez que membro  da Comissão de Educação da 

Câmara de Vereadores. Será na próxima segunda-feira, dia 12, às 14 horas, em uma das 

dependências da Câmara de Vereadores, com a presença, inclusive, segundo a assessora, de 

uma representante da Apeoesp, de nome Leonor, salvo melhor juízo; 

2.  provocar a discussão inicial da questão dos critérios para matrícula na educação infantil e 

do regimento das escolas de educação infantil que, segundo ela, demandarão muito em breve 

(até pelo conhecimento por ela acumulado enquanto coordenadora que é da educação infantil 

do município)  posicionamentos por parte do CME; 

3. discutir com o coletivo a indicação de membros do CME para representá-lo em outros 

conselhos ou organizações da sociedade civil. 

Assim que disponível  (o que, acredito, se tornará possível agora com a valiosa colaboração da 

secretária Simone)  disponibilizarei a ata desta reunião por aqui a fim de que os detalhes (que 

surpreendentemente foram muitos) se tornem conhecidos. De minha parte, tenho a 

acrescentar apenas e tão somente o endereço da publicação eletrônica do Programa Salto 

para o Futuro de amanhã, dia 09, às 19 horas, pela TV Escola,  que tratará,  coincidentemente, 

do tema matrícula na educação infantil. Está disponível no  

http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/12040508-EEMatriculaEduInfantil.pdf . 

Interações podem ser alcançadas através do www.tvbrasil.org.br/salto ou ainda através do 

salto@mec.gov.br.   

http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/12040508-EEMatriculaEduInfantil.pdf
http://www.tvbrasil.org.br/salto
mailto:salto@mec.gov.br


E, por fim, mais uma vez colocar este blog  à disposição de debates e de troca de idéias, 

permitindo-me reiterar por aqui o pedido que fiz pessoalmente para a assessora Érica no 

sentido de que ela, por gentileza, estenda o convite de interação por este blog (pelo De Olho 

Nos Conselhos)  ao vereador Paiva, aos demais membros da Comissão de Educação da Câmara 

de Vereadores de Piracicaba e ao pessoal da Apeoesp.  Enquanto o blog do Portal dos 

Conselhos hospedado no site da Prefeitura Municipal não se mostra viável, por que não nos 

valermos deste blog da Ação Educativa? Não é mesmo? 

Pois, pelo que se pode perceber na reunião de hoje, 08, o que não falta é vontade de dialogar, 

debater, propor, acompanhar, avaliar, reavaliar etc e tal. 

 Falta, a meu ver, um local.  

E na opinião de você, caro leitor?  

 Por que não aqui? 

  

 

   


