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Aos três dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, às dezessete horas e 1 

quarenta e cinco minutos, estiveram reunidos na sala do CME, em segunda 2 

chamada, os conselheiros: Nair Paulino Fujita, Maria Aparecida Villa 3 

Nova, Fábio Luis Mialhe, Antônio Aparecido da Costa, Solange Parisoto 4 

Lopes Nappi, Maria Socorro Mello, Sônia Cristina Ramos, Peterson Rigato 5 

da Silva, Aline Ambrosano. A Srª Gislaine Rodrigues como ouvinte e 6 

Paulo Roberto Torres, responsável pelo departamento financeiro, como 7 

convidado para prestar esclarecimentos. Sônia inicia a reunião pedindo que 8 

eu faça a leitura da pauta que contém: Expediente: 1- Aprovação das Atas 9 

das Reuniões anteriores; 2- Justificativas de faltas; 3- Informes da 10 

Presidente; 4- Outros. Neste momento Magno pede que seja colocado em 11 

“outros” A implantação do projeto “Ler e Escrever” e Questionamento 12 

sobre o atraso nas obras. Continuando a leitura da Pauta, II – Ordem do dia: 13 

1- Análise e esclarecimentos das despesas da SME – terceiro trimestre; 2- 14 

2º Encontro de Educação Infantil e do Ensino de Nove anos no município 15 

de Piracicaba e 3 - Plano de Ação do CME em 2010. Retomando a palavra, 16 

Sônia propõe a Inversão de pauta, pois o sr. Paulo ainda está trabalhando e 17 

precisa voltar à Secretaria. Todos aceitam. Então os Conselheiros começam 18 

a tirar as dúvidas que surgiram durante a análise na reunião anterior: 19 

Solange questiona por que há várias construtoras? Porque várias despesas 20 

são em nome de pessoas da secretaria? Socorro questiona que não 21 

conhecemos o nome de todos, mas têm alguns que se repetem várias vezes. 22 

Paulo explica que há um procedimento chamado de adiantamento de verba 23 

e tem que ser feito em nome de um funcionário do gabinete, pois são 24 

despesas do gabinete, por isso aparecem várias vezes os nomes da Sandra, 25 

do Marcos Silva e do Secretário. Para cada objeto, material ou obra, abre-se 26 

um processo de licitação, que é diferente desse adiantamento. Socorro e 27 

Solange questionam a maneira de como aparecem esses nomes e que não 28 

descriminam a que se refere. Paulo afirma que houve uma falha na 29 

elaboração da escrita. Todo código com final 11 é despesa de pessoas e que 30 

ele vai providenciar a correção. Sônia questiona sobre pagamento á FIPE, 31 

que foi anunciado que não haveria custo. Paulo diz que houve um custo 32 

sim, mas que ainda não foi pago porque não foi realizado. Sônia acredita 33 

que não seria necessário contratar uma empresa de fora, pois na secretaria 34 
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há pessoas gabaritadas para o serviço. Sobre o aumento de pagamento para 35 

a EEI “Pinguinho de Gente”, Paulo diz que pode ser pelo aumento de vagas 36 

oferecidas no bolsa creche. Paulo diz que a FIPE é uma empresa bem 37 

conceituada. Fábio sugere que solicitemos um desenho da pesquisa para o 38 

CME. Prof. Gabriel poderá nos informar melhor. Paulo sugere que 39 

convidemos o secretário de educação para esclarecimentos. O conselho 40 

aceita. Sônia em nome de todos, agradece a presença do senhor Paulo, que 41 

se retira em seguida. Dando prosseguimento à pauta estabelecida, Sônia 42 

solicita que os conselheiros assinem as atas que estão coladas no livro, pois 43 

faltam muitas assinaturas. Colocada em votação a Ata do dia onze de 44 

novembro, todos aprovam. Não houve nenhuma justificativa de falta 45 

enviada ao CME até esse momento. Sônia diz que solicitou a presença de 46 

todos para programarmos o ano de 2010. Sônia pergunta se gostaríamos de 47 

trocar o dia da reunião. Nair sugere que se mantenha o dia, pois o mandato 48 

deste conselho termina em Julho. Assim posteriormente com o novo 49 

conselho que se formará faça-se a modificação. Sônia diz que enviará 50 

cartas aos membros que estão faltando. Outros: Magno expõe sua 51 

preocupação sobre o projeto que a SME estão adotando, pois está 52 

adiantando um ano o projeto ler e escrever. O 1° ano do município usará o 53 

material da 1ª série do estado e são séries diferentes. Nair e Cida sugerem 54 

que convidemos a coordenadora do projeto para esclarecimentos aos 55 

Conselheiros do CME. Magno sugere que convidemos o sr Marcos Cruz 56 

para esclarecimentos sobre o atraso das obras. II – Ordem do dia 2 – 57 

Peterson apresenta a proposta dele para o 2° Encontro de Educação Infantil 58 

e do Ensino Fundamental de nove anos, para analisarmos e discutirmos, 59 

pois pelo primeiro contato que teve com o grupo palavra cantada, só o 60 

show deles ficaria em torno de trinta mil reais. Após discussão, resolvemos 61 

que a Sônia entrará em contato com o engenho central como sugestão de 62 

local do evento para um público de mais ou menos quinhentas pessoas e 63 

também tentará contato com os parceiros do primeiro encontro e ver se há a 64 

possibilidade de repetirmos a parceria. Sobre os planos para 2010, 65 

focaremos a prioridade nesse 2º Encontro, mas Sônia não abre mão de pelo 66 

menos elaborarmos uma “cartilha” Sobre Ensino Profissionalizante e 67 

Superior, a fim de auxiliar alunos em final de ciclo, fundamental ou médio, 68 
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na escolha de sua vida laboral. Nada mais havendo a tratar eu, Aline 69 

Ambrosano secretariei a reunião, redigi a presente Ata, que depois de 70 

aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais Conselheiros 71 

presentes. 72 


