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No dia oito de novembro de dois mil e doze, às dezoito horas, estiveram 1 
reunidos na sala provisória do CME na Unidade Escolar “Nosso Lar” 2 
os(as) conselheiros(as): Anilton Fernandes Rissato, Cláudio Volcov, 3 
Dagmar de Paula Queluz, Dante Roberto M. Blezins Oliveira, Elaine 4 
Galani Albaladejo, Ivone Oliveira Tavernard, José Alexandre Pereira, José 5 
Chabregas, Josiane Maria de Souza, Letícia Vidor de Sousa Reis, Ronaldo 6 
Maciel, Sandra Helena Perina, Simone Portugal e Zélia dos Reis. Sônia 7 
Cristina Ramos, presidente da gestão anterior, também participou como 8 
colaboradora. Justificaram suas faltas as conselheiras Alessandra B. Nunes, 9 
Marilice Trentini e Tainá-Rekã Wanderley de Pádua e o conselheiro José 10 
Fábio Paes. Carlos Tretel, observador da “Ação Educativa” também esteve 11 
presente. A pauta principal deste encontro foi a eleição da nova diretoria do 12 
CME, para os próximos dois anos. Sônia Cristina, iniciou a reunião e 13 
conduziu o processo de votação. Por quase unanimidade de votos, tendo 14 
apenas uma abstenção, Sandra Helena Perina foi eleita presidente. Antes da 15 
votação, Sônia chamou a atenção para o fato de Sandra, sendo 16 
representante da Secretaria Municipal de Educação no CME, talvez não 17 
conseguir atuar, se eleita, de forma imparcial, por ocasião de 18 
eventuais ações que se apresentem eventualmente necessárias contra a 19 
própria Secretaria Municipal de Educação. Sandra se mostrou disposta a 20 
enfrentar esse desafio, sendo eleita então presidente do CME, com 21 
o compromisso ético de atuar de forma imparcial, até porque, segundo ela, 22 
seu cargo na Secretaria Municipal de Educação não é de confiança, visto 23 
que ela é funcionária de carreira há 29 anos. Também por unanimidade foi 24 
eleito Ronaldo Maciel para o cargo de vice-presidente, Simone Portugal 25 
como primeira secretária e José Alexandre Pereira, como segundo 26 
secretário. Terminada a votação Sandra assumiu a condução da reunião, 27 
trazendo alguns pontos importantes que devem ser assunto para as 28 
próximas reuniões e atuação do CME, com ênfase na questão dos 29 
Regimentos Escolares, condição para a criação dos Conselhos Escolares, 30 
princípio da gestão democrática do ensino público. Sandra ressaltou que os 31 
regimentos não estão homologados e sim vistados. Foram eleitos em 32 
seguida representantes para o Grupo Multidisciplinar de Educação 33 
Ambiental – Zélia dos Reis(titular) e Simone Portugal(suplente); para o GT 34 
Educação Pira 21 – Letícia Vidor de Sousa Reis(titular) e Anilton 35 
Fernandes Rissato(suplente) e para o Fundeb – José Alexandre 36 
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Pereira(titular) e Ronaldo Maciel(suplente). Decidimos que o CME irá se 37 
manifestar para a mudança da sede e pedido de uma secretária em tempo 38 
integral. José Alexandre sugeriu o uso de uma sala da Câmara de 39 
Vereadores. Érika, assessora do vereador Paiva, esteve presente na reunião 40 
para convidar os(as) conselheiros(as) para participarem da reunião marcada 41 
para o dia 12/11/2012, às 14h, na Câmara de Vereadores, da Comissão de 42 
Educação, sobre o PPA referente à educação; é no 1º andar, sala de 43 
reuniões, prédio anexo à Câmara. A outra é do CEREST(Centro de 44 
Referência da Saúde do Trabalhador), também às 14h.Como 45 
encaminhamento, definimos a realização de uma reunião extraordinária, a 46 
ser realizada no dia 29/11/2012, quinta-feira, às 18h, e para agilizá-la, cada 47 
conselheiro(a) deve enviar para o Ronaldo, pelo e-mail 48 
ronaldo.helmeister@hotmail.com sugestões de pontos que considere 49 
relevantes para serem trabalhados pelo CME. Ronaldo montará uma 50 
planilha com todas as sugestões recebidas, que servirá para levantarmos as 51 
primeiras prioridades a serem enfrentadas pela nova gestão. Eu, Simone 52 
Portugal, redigi esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, 53 
pela Presidente e demais conselheiros presentes. 54 
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