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Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e doze, às dezessete 1 

horas e trinta minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na 2 

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

Ramos, Carlos Marcelo Yamakawa, Maria Aparecida Vila Nova, Camila 4 

Theodora da Silva, Rosana Calil e Marilice Trentini Oliveira e o convidado 5 

Carlos Henrique Tretel para tratar dos seguintes assuntos: I. Expediente: 1- 6 

Aprovação da Ata da Reunião anterior, 2- Justificativas de faltas, 3- 7 

Informes do Presidente, 4- Outros. II. Ordem do Dia: 1- Análise dos 8 

esclarecimentos pedidos à SME, através do Ofício nº02/2012, protocolado 9 

em 12/03/2012, 2- Análise dos Demonstrativos financeiros da Prestação de 10 

contas da SME referente ao ano de 2011, 3º Trimestre. 3- Tema proposto 11 

pela Marilice – 6º Simpósio de Práticas Educativas. A presidente iniciou a 12 

reunião com o informe sobre os encontros da Consocial nos dias 30/3/2012, 13 

31/3/2012 e 1/4/2012 relatando que a mesma não poderá comparecer em 14 

função de conflito com a sua agenda, para tanto verá com o Anselmo 15 

integrante da ONG CASVI a possibilidade do mesmo comparecer, haja 16 

vista que este é seu suplente na Consocial. Divulgado que a ONG CASVI 17 

está selecionando agente de prevenção, ao qual leu o documento de seleção 18 

e explicada a atuação dos membros do conselho, bem como da valiosa 19 

atuação do membro visitante Genésio no CME. Discutido o tema proposto 20 

pela Marilice que é o 6º Simpósio de Práticas Educativas dos ensinos 21 

público e privado, cujo tema é sustentabilidade, com plenárias com os 22 

ensinos envolvidos, empresas e terá também realização de oficinas, haverá 23 

negociação com parcerias do Estado e Município, com interatividade de 24 

professores, o qual ocorrerá dias 28/9/2012 e 29/9/2012, haverá parcerias 25 

com a Kraft, Clabim e outros, Carlos M. Y. questionou sobre se realmente 26 

há a necessidade de projetos na área de sustentabilidade e sobre o 27 

aquecimento global ao qual Carlos M. Y. julgou ser falsa a teoria do 28 

aquecimento e Sônia C. R. explicou seu ponto de vista, Carlos M. Y. 29 

relatou o lixo espacial, ou seja, satélites os quais para ele é o maior lixo 30 

existente, mencionado os projetos na área e atividades de reciclagem de 31 

materiais. M. Aparecida V. N. divulgou os projetos na área de educação de 32 

necessidades especiais elaborado pela Arcelor Mittal. Iniciada as avaliações 33 

de contas do período com as devolutivas de empenhos não analisadas, ao 34 
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qual foram permanecidos em pendência os empenhos referentes à Works. 35 

Iniciada a avaliação de empenhos do 3º trimestre de 2011 aos quais B. Ivete 36 

B. de N. e Carlos M. Y. analisaram os empenhos de julho, Marilice T. O. e 37 

Camila T. S. analisaram os empenhos de agosto e setembro e M. Aparecida 38 

V. N. e Rosana C. analisaram o mês de setembro, mencionado a 39 

necessidade de se solicitar novamente e/ou reiterar pontos dos empenhos 40 

não atendidos. Carlos H. T. relatou a necessidade de se haver um meio on-41 

line aonde haja a possibilidade interação com o responsável pelo 42 

departamento financeiro cujo objetivo seria o esclarecimento de dúvidas. 43 

Será enviado um rascunho de ofício para aprovação sobre a solicitação dos 44 

processos referentes ao esclarecimento sobre “custos não previsíveis” da 45 

Works e esclarecimentos sobre o empenho referente à ampliação de uma 46 

EMEF de responsabilidade de S. Maluf Eng. e Obras. Nada mais havendo a 47 

tratar eu, Carlos Marcelo Yamakawa, Segundo Secretário, redigi esta ata 48 

que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais 49 

conselheiros presentes. 50 


