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Aos três dias do mês de março de dois mil e dez, 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, Peterson Rigato da Silva, Aline Ambrosano, Maria Aparecida Villa 4 

Nova, Maria Socorro de Melo, Nair Paulino Fujita, Severino Galdi, Magno 5 

Peres Rodrigues e Elecir Rocha Gorga. Como ouvintes o Sr. André Luis 6 

Magrini Tietz, o Sr. Genésio Aparecido da Silva da ONG CASVI e a Sra. 7 

Gislaine Cristina Bertolin Rodrigues, e como convidado o Sr. Paulo Torres, 8 

representando o Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de 9 

Educação, para tratar dos seguintes assuntos: I - Expediente: 1- Aprovação 10 

das Atas das reuniões anteriores; 2- Justificativas de faltas; 3- Informes e 4- 11 

Outros. Ordem do dia: Esclarecimentos das despesas da SME referente ao 12 

terceiro trimestre; 2- Análise das despesas da SME do quarto trimestre e 3- 13 

2º Encontro de Educação Infantil e do ensino Fundamental de nove anos no 14 

Município de Piracicaba. A Sra. Sônia inicia a reunião solicitando a 15 

inversão da pauta, pois o convidado Sr Paulo está em horário de serviço e 16 

necessita voltar ao setor. Todos os conselheiros aprovam. Esclarecimentos 17 

sobre o terceiro trimestre: O Sr. Paulo apresenta, conforme solicitado pelo 18 

CME as despesa discriminadas e esclarece que as mesmas estão divididas 19 

em pastas e apresenta também um novo balancete do terceiro trimestre do 20 

ano de 2009, onde está discriminado cada processo nominalmente e todas 21 

as despesas, como pedágio, diária, agente político, material de consumo e 22 

FM municipal. Em duplas os conselheiros analisaram as pastas que 23 

apresentavam o resultado das licitações e as notas fiscais das despesas de 24 

adiantamento do terceiro trimestre e concluíram que os valores 25 

apresentados no terceiro trimestre estão de acordo com esclarecimentos 26 

feitos pelo Departamento Financeiro da SME. 2. Análise das despesas da 27 

SME do quarto trimestre. As despesas do quarto trimestre foram analisadas 28 

pelos conselheiros e foi levantada uma dúvida em relação à compra de 29 

carros e de coletes a prova de balas. O Sr. Paulo esclareceu que para a 30 

compra dos veículos foi realizado um pregão único para todos os setores da 31 

Prefeitura e que o valor que consta na planilha é a contribuição da SME no 32 

processo de compra. Explicou ainda, que os coletes a prova de balas foram 33 

adquiridos para o pelotão escolar. Sônia agradece a presença do Sr Paulo 34 

ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA 
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Torres e o libera para voltar aos seus compromissos. Após a análise, 35 

submetida à votação pelos Conselheiros presentes, as contas da SME 36 

obtiveram oito votos a favor, uma abstenção e uma ressalva do Sr. Magno, 37 

que não concorda com os gastos da SME destinados à compra dos coletes a 38 

prova de balas para a Ronda Escolar, pois segundo suas informações, em 39 

consulta com a Sra. Rita Coelho do MEC, o dinheiro destinado a Educação 40 

não pode ser gasto com a Ronda Escolar. Pela maioria de votos esse 41 

Conselho decide emitir parecer favorável à prestação de contas da SME do 42 

ano de 2009, através dos documentos elaborados sob a responsabilidade da 43 

própria secretaria. Retomando a seqüência normal da pauta: I - 44 

EXPEDIENTE:1. Aprovação das Atas das reuniões anteriores: Sônia pede 45 

desculpas em relação ao atraso nas atas, apresenta as Atas das reuniões 46 

ordinárias dos meses de dezembro de dois mil e nove, janeiro e fevereiro de 47 

dois mil e dez e afirma que as duas que estão faltando, serão enviadas para 48 

a próxima reunião extraordinária. . Justificativas de falta. Sônia justifica a 49 

ausência do Sr. Antonio, que teve problemas pessoais. . 3. Informes da 50 

Presidente. A presidente apresentou a Sra. Elecir para o CME, a nova 51 

conselheira que representará o CMDCA. Sônia informou também, que a 52 

conselheira Elaine solicitou que pudesse trazer a comissão da DRE na 53 

próxima reunião para explicar o programa Ler e Escrever. Sônia entendeu 54 

que seria melhor que nesta ocasião a equipe da Diretoria de Ensino não 55 

participasse, pois já havia feito o convite para a equipe que desenvolve o 56 

programa no município, e para que não houvesse um duelo de idéias. 57 

Todos os conselheiros concordaram. 4. Outros. A Sra. Nair pediu a palavra 58 

para se colocar em relação à última reunião extraordinária do CME. Disse 59 

que pela primeira vez se constrangeu no CME e que as convidadas da SME 60 

saíram ofendidas da reunião. Nair colocou que Sônia poderia ter impedido 61 

que a Sra. Elaine tivesse se colocado, pois ela trouxe um problema 62 

relacionado à Diretoria de Ensino e a SME e que os conselheiros tem que 63 

estar subordinados ao regimento do CME. Nair questionou sobre a 64 

denúncia que Sônia havia dito ter recebido em relação a isso. Sônia 65 

esclareceu que foi o conselheiro Magno que havia solicitado 66 

esclarecimentos em relação ao programa. A Sra. Nair reafirmou que se 67 

sentiu envergonhada por ter participado desta situação e que não era o 68 
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momento de se resolver aquele conflito. Devido a isso, ficou decidido que 69 

será enviado um novo convite às supervisoras da SME responsáveis pelo 70 

programa Ler e Escrever para dar continuidade à apresentação. O Sr. 71 

Magno perguntou sobre a denúncia publicada no jornal, sobre qual 72 

Conselho se referia. A Sra. Solange esclareceu que era a respeito do 73 

Conselho Tutelar. II ORDEM DO DIA 3. 2º Encontro de Educação Infantil 74 

e do Ensino Fundamental de nove anos no Município de Piracicaba. O Sr. 75 

Peterson apresenta aos conselheiros uma síntese que preparou sobre o 76 

encontro e sugere alguns nomes de palestrantes como: Fúlvia Rosemberg 77 

da USP. Comenta ainda sobre o patrocínio oferecido pela empresa Raul 78 

Livros e sugere que o espaço para o debate seja ao final das duas palestras 79 

do dia e não entre elas. Foi discutido também o tema para a última palestra 80 

e a Sra. Socorro sugeriu que se incluísse um palestrante da nossa cidade no 81 

encontro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu Aline 82 

Ambrosano, secretariei a reunião digitei a presente ata, que depois de 83 

aprovada será assinada por mim, pela Presidente e pelos Conselheiros 84 

presentes. 85 

 86 


