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Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às dezessete horas e 1 

quarenta e cinco minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na 2 

sala do Conselho Municipal de Educação os conselheiros: Sônia Cristina 3 

Ramos, Tainá-Rekã Wanderley de Pádua, Benedita Ivete Brandini 4 

Negreiros, Carlos Marcelo Yamakawa, Cecília da Silva Soares, Marilice 5 

Trentini Oliveira, Cláudia da Silva Santana e Maria Aparecida Villa Nova, 6 

e da convidada Vilmarina Soares de Aguiar, representando a ONG CASVI, 7 

para tratar dos seguintes assuntos: I. Expediente: 1- Aprovação das atas das 8 

reuniões anteriores, 2- Justificativas de faltas, 3- Informes do Presidente, 4- 9 

Outros II. Ordem do Dia: 1- Discussão sobre a Resolução 16, Decreto 10 

7237, 2- Planejamento das ações do CME em 2011. Sem nenhuma proposta 11 

de alteração, a ata da reunião anterior foi aprovada. Não houve nenhuma 12 

justificativa de falta. A presidente Sônia Cristina Ramos inicia os informes 13 

explicando que reencaminhou o ofício enviado solicitando instalação do 14 

telefone e da internet ao secretário da educação Prof. Gabriel Ferrato, visto 15 

que este a informou que não estava ciente do fato, ainda sem resposta, isto 16 

aconteceu quando foi à SME utilizar o telefone para contato com o MEC. 17 

Uma reunião extraordinária foi marcada para o dia 16/02/2011 para início 18 

da análise da prestação de contas públicas. A presidente lembra que a Dra. 19 

Cecília Soares orientou o conselho a encaminhar as dúvidas sobre a 20 

Resolução 16, contatou, então, o Proconselho que não respondeu 21 

imediatamente, na resposta do Sr. Joseman ele disse não entender que 22 

fornecer certificação seja atribuição dos conselhos, mas sim do MEC ou da 23 

CEAD (Centro de Educação à Distância), contudo ele enviará a resposta 24 

por email, conforme solicitado. A reunião prossegue com a leitura da 25 

resposta do prof. Gabriel Ferrato ao ofício enviado ao Conselho do Fundeb 26 

com as dúvidas da Irmã Magali em relação ao repasse de verbas do Fundeb 27 

às entidades educacionais que possuem bolsa-creche; no entanto a 28 

presidente esclarece que o questionamento não foi feito ou enviado ao 29 

secretário e sim ao Conselho do Fundeb, os conselheiros retomam o que foi 30 

discutido na reunião do dia 15/12, relêem os questionamentos da Irmã 31 

Magali e a resposta do secretário municipal; Ivete e Aparecida questionam 32 

o posicionamento do Conselho do Fundeb e a se há hierarquia entre os dois 33 

conselhos neste caso; o encaminhamento dado foi chamar Irmã Magali para 34 
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esclarecer algumas dúvidas e expor a resposta obtida, tomar conhecimentos 35 

das leis citadas nos documentos de questionamento e resposta, 36 

reencaminhar o questionamento ao Conselho do Fundeb. Foram 37 

empossados os suplentes das vagas de desistência dos titulares e uma carta 38 

para indicação de novos suplentes será enviada aos segmentos de Educação 39 

Infantil e Ensino Superior; uma vez o Conselho esteja pleno, se realizará 40 

uma nova eleição para vice-presidente do CME. Os conselheiros que 41 

apresentam faltas sem justificativas em número elevado serão convocados 42 

para esclarecimento das normas referentes à assiduidade. Marina, 43 

representante da ONG Casvi convida os membros do conselho a 44 

participarem do II Encontro sobre Direitos Humanos no dia 09/02/2011, às 45 

19h30min na Câmara Municipal, o evento será um debate para a criação do 46 

Conselho Municipal de Direitos Humanos. Eu fiz o convite para a palestra 47 

de Fábio Adiron “Inclusão: do discurso à ação”, evento organizado pela 48 

Associação Síndrome de Down, no dia 19/02/2011 às 10h na Acipi. 49 

Segundo a ordem do dia, a presidente passa a palavra à Dra. Cecília Soares 50 

para iniciarmos a discussão sobre a Resolução 16, Decreto 7237: 51 

realizamos a leitura e debatemos o capítulo III, ela explica que quem 52 

orienta e emite certificações às entidades é o MEC, contudo surgiu uma 53 

dúvida no artigo 14 e na referência feita à lei 12.101/2009, Dra. Cecília 54 

procurará a análise e os comentários da lei para enviar por email, ela ainda 55 

questiona se o CME tem poder para deliberar e Sônia explica que quando o 56 

conselho delibera ou emite parecer, ocorre a publicação no Diário Oficial, 57 

Aparecida então sugere que as datas de reuniões e eventos do CME sejam 58 

publicadas. Iniciamos o planejamento de ações decidiu-se manter a 59 

proposta da realização do Encontro de Educação, a presidente relata que no 60 

evento anterior recebeu sugestões para que o Ensino Fundamental de nove 61 

anos seja mais debatido, visto que no último ano a ênfase ficou na 62 

Educação Infantil; os conselheiros sugerem a realização em torno de eixos 63 

temáticos, como Inclusão e Ensino Profissional, por exemplo. Cecília 64 

sugere a realização de um fórum de educação no evento e eu questiono se 65 

existe um fórum permanente de educação em Piracicaba, reiterando a 66 

sugestão da Cecília. A data indicada para realização do evento foi 01, 02 e 67 

03 de junho de 2011. Aparecida ainda questiona como serão feitas as 68 
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renovações de utilidade pública das APMs, a presidente informa que 69 

recebeu um modelo de parecer e que enviará por email para análise dos 70 

conselheiros. Nada mais havendo a tratar eu, Tainá-Rekã Wanderley de 71 

Pádua, Primeira Secretária, redigi esta ata que depois de aprovada será 72 

assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros presentes. 73 


