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No dia nove de abril de dois mil e quinze, às dezoito horas, estiveram reunidos 1 

na sala de reuniões do CME no térreo do prédio anexo a SME: os (as) 2 

conselheiros (as): Iris Andia Meneghel Polezi, Dagmar de Paula Queluz, Darci 3 

Monteiro, Alessandra Regina Temperini, Benedita Ivete Brandini Negreiros, 4 

Daniela Aparecida Moreto, Maria Madalena Tricânico C. Silveira, Rosebelly 5 

Nunes Marques, Genésio Aparecido da Silva, Joselene Rodrigues Henriques, 6 

Euclidia Maria Bombo Lacerda Fioravante e a presidente Sandra Helena 7 

Perina. Justificaram suas faltas as conselheiras: Maria da Graça Victorino de 8 

Paula, Juliano Pereira Passos, Solange Prado Castel e Gabriela Zanin de 9 

Castro Vasconcellos. Tendo como pauta: Expediente - Verificação do quórum, 10 

aprovação da ata da reunião anterior, justificativas e faltas. A presidente 11 

verificou o quórum e deu início a reunião com apresentação das justificativas e 12 

faltas. Em seguida a presidente efetuou a votação para aprovação da ata da 13 

reunião anterior, de doze de março de dois mil e quinze. Ordem do dia - 14 

Registro CME , Conferência Municipal de Educação/PME, Encontro Estadual 15 

Piracicaba e Informes. Dando prosseguimento a reunião adentrou-se na ordem 16 

do dia. Registro CME – Sandra apresentou os nomes de algumas escolas que 17 

apresentaram a documentação para registro no Conselho, sendo elas: Creche 18 

Lygia Amaral Gobbin, E. M. Professora Eunice Aparecida Rodrigues, E. M. 19 

Professor Manoel Rodrigues Lourenço e E.M. Professor Tomaz Caetano 20 

Cannavam Rípoli. Conferência Municipal de Educação/PME. A presidente 21 

socializa que no dia trinta e um de março, ocorreu um encontro da Comissão 22 

Geral Coordenadora (CGC) e as subcomissões constituídas para dar 23 

andamento na elaboração do Plano Municipal de Educação, onde foram 24 

distribuídas as funções de cada membro para uma parte específica do 25 

documento, a fim de concluir o documento preliminar a ser colocado em 26 

consulta pública, o que deve ocorrer na segunda quinzena de abril, a 27 

Conferência Municipal de Educação ocorrerá nos dias oito e nove de maio de 28 

dois mil e quinze, sendo que o evento será realizado na Secretaria Municipal 29 

de Educação. Na Conferência o texto preliminar do Plano Municipal deverá ser 30 

apreciado e aprovado pelos (as) delegados (as), juntamente com as emendas 31 

apresentadas a partir da consulta pública. A comissão do CME responsável 32 

pelos trabalhos preparatórios da Conferência, juntamente com uma comissão 33 

interna da SME, ficou composta pelos conselheiros: Maria da Graça Victorino 34 

de Paula, Solange do Prado Castel, Juliano Pereira Passos, Genésio 35 

Aparecido da Silva, Rosebelly Nunes Marques e Dagmar de Paula Queluz. 36 

Todos os conselheiros se disponibilizaram para ajudar no evento. Foram 37 

apresentadas para apreciação dos (as) conselheiros (as) duas propostas de 38 

arte para a Conferência, em processo de votação os conselheiros aprovaram, 39 

com a maioria dos votos, a segunda arte, com sugestões de adequação no 40 

texto e na arte gráfica. Encontro Estadual Piracicaba: A escriturária Renata 41 

Cristina Fedrigo realizou visita aos hotéis de Piracicaba para fechar parceria, 42 

com relação aos espaços para alimentação a mesma efetuará visita aos 43 

estabelecimentos da região para fechar as parcerias e levará como proposta a 44 

confecção de um folder patrocinado pelos proprietários dos estabelecimentos. 45 
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A mesma contará com apoio dos conselheiros para dar suas contribuições da 46 

mesma forma que na Conferência Municipal. Informes: GMEA – Sandra 47 

apresentou o pedido do Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o 48 

Engenheiro Agrônomo Francisco Rogério Vidal e Silva para a indicação de um 49 

representante titular e suplente para compor o Grupo Multidisciplinar de 50 

Educação Ambiental, foram apresentados os nomes da conselheira Rosebelly 51 

Nunes Marques, como titular, e Juliano Pereira Passos, como suplente. Renata 52 

informa que a partir da semana que vem o site do CME estará em fase de 53 

teste. Ocorrerá nos próximos dias vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis de 54 

abril a Conferência Municipal Conjunta de Direitos Humanos, sendo que no dia 55 

vinte e cinco de abril ocorrerão as conferências por segmento, sendo a da 56 

criança e do adolescente, população LGBT, pessoas com deficiência e idosos. 57 

A presidente, no uso das suas atribuições, parabenizou a conselheira Joselene 58 

Rodrigues Henriques por assumir a direção do Colégio Piracicabano, sendo 59 

saudada também pelos demais conselheiros. Eu, Genésio Aparecido da Silva, 60 

redigi esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente 61 

e demais conselheiros presentes. 62 


