REUNIÃO ORDINÁRIA DE MAIO 06/05
Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quatorze reuniram-se na sala dos conselhos
os seguintes membros: Solange da Graça Rossi Simão,Maria da Conceição Malaquias,
Lucimar N. Feitosa Zanon, Marilza Aparecida P. Teixeira, Vitor Soel Antunes, Adriane C. R.
C. D. Arruda, Chayane E Costa, Aline Teixeira Cruz, Valquiria T. da Silva, Beatriz
Eschholz e Isabel Cristina Marconcin e a Vera L. Moreira Schiochet. Também estiveram
presentes diversas Professoras juntamente com representantes do SINSEP. Para a quarta
reunião ordinária do corrente ano. Solange deu boas vindas e que estava surpresa com a
presença de todos e que o SINSEP não pediu inclusão de pauta. Valquiria disse que
desde que entrou no CME sempre houve inclusão de pauta. Solange falou que está
seguindo o Regimento do CME que quem quer inclusão deve solicitar com 48h de
antecedência. Solange informou que a reunião está suspensa; Valquiria falou que isto é
arbitrário. Solange disse que está suspensa para que não haja desgaste. A Presidente do
SINSEP Juciane falou que não estão aqui para prejudicar o andamento e que solicitou
que seja incluso o abaixo assinado, falou que o CME precisa ser transparente. Vitor falou
que está na educação e quando a Juciane fala que o CME tem que ser transparente ele
responde que o CME tem trabalhado para que realmente seja transparente. Que o
assunto sobre reposição foi pedido sugestões do colegiado, inclusive para a Valquiria que
foi questionada se teria sugestões. Que foram feitas duas reuniões extraordinárias para
tratar deste assunto para que todos trouxessem sugestões e não houve. Valquiria
reafirmou que as inclusões de pauta era feita na hora. E Solange falou que não temos
condições de fazer neste momento a reunião. Uma Professora que se fazia presente falou
que é representante de escola e que foi feito um abaixo assinado por algumas escolas e
questionou quando será a respostas do colegiado do CME. Valquiria pede para que a
próxima reunião seja aberta. Solange então falou que vamos decidir. A reunião foi
considerada encerrada mas o motivo não foi por causa do SINSEP. Outra Professora que
estava presente perguntou qual foi o real motivo que vai ser colocado na ata. Solange
então falou que o real motivo é a falta de espaço e a não inclusão de pauta, será
cancelada para que se reelabore a nova pauta. Será marcada uma nova reunião para que
haja a participação de todos os interessados. Vitor falou que o CME não é uma mesa de
negociação, aqui se segue o Regimento e que não estamos no CME para fazer
negociações. Relatou que o CME é transparente sim, e que este CME tem trabalhado
para organizar as atividades e suas deliberações. Tem se pautado na organização e no
ouvir a todos os lados. Valquiria disse que o SINSEP, não indicou datas para a reposição
apenas solicitam a autonomia das unidades. Lucimar falou que o CME possui
representantes de todos os seguimentos. As reuniões são abertas, o trabalho do CME é
importante para outras decisões, e que neste momento temos outras proposições a serem
analisadas. Valquiria falou que receberam muitos telefonemas questionando as datas
definidas; disse que não foi transparente a chegada das informações nas unidades. Que
ligaram para a SEMED e ela disse que deveriam aguardar. Solange reafirma que a
discussão será feita em outra data. Jociane questionou quem analisou os ofícios

encaminhados pelas unidades. Adriane falou que a SEMED possui autonomia nas
respostas dadas e o CME não pode responder por elas. Valquiria iria entregar o baixo
assinado com aproximadamente 400 assinaturas, então foi pedido que protocolassem no
protocolo geral da prefeitura. Solange disse que no momento oportuno todas as dúvidas
serão respondidas ao SINSEP e deu-se encerrada a reunião. Nada mais havendo eu,
Vera Lúcia Moreira Schiochet, encerro esta ata que será assinada por mim e por todos os
conselheiros presentes.

