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Aos dois dias do mês de março 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, e o convidado Genésio Aparecido da Silva, 6 

representando a ONG CASVI, para tratar dos seguintes assuntos: I. 7 

Expediente: 1- Aprovação da ata da reunião anterior, 2- Justificativas de 8 

faltas, 3- Informes do Presidente, II. Ordem do Dia: 1- Encontro do Pólo 9 

17, 2 - Análise do 1º e 2º trimestre da SME 2010. Sem nenhuma proposta 10 

de alteração, a ata da reunião anterior foi aprovada. Houve duas 11 

justificativas de falta, das Conselheira Maria Aparecida Villa Nova e 12 

Gislaine Moraes Dias. Nos informes, a presidente Sônia Cristina Ramos 13 

relata que, no contato feito com a Karina da Procuradoria Geral, foi 14 

informada que na ausência de alterações no Regimento Interno não há 15 

necessidade de nova publicação, a presidente do CME recebeu resposta por 16 

escrito atestando a validade do Regimento Interno do CME conforme foi 17 

publicado em 2008, ressaltando que, em caso de alteração, deverá ser feita 18 

por decreto. A presidente conversou com o setor responsável pela 19 

autorização da instalação de linhas telefônicas e este disse não estar ciente 20 

da solicitação deste conselho, Sônia soube que se a SME não responder a 21 

solicitação em 15 dias úteis, o CME pode, ser ferir a hierarquia, fazer a 22 

mesma solicitação diretamente à prefeitura. Trouxemos à conversa o 23 

Encontro de Educação Infantil e do Ensino Fundamental de 9 anos a se 24 

realizar nos dias 1, 2 e 3 de junho ainda sem local definido, decidimos que 25 

o foco deste incidirá na Educação Inclusiva, quando a Dra. Cecília Soares 26 

sugeriu procurarmos docentes da Unesp de Marília. Nos dias 26 e 27 de 27 

fevereiro, a presidente Sônia esteve em São Paulo em um curso sobre o 28 

Fundeb oferecido pela equipe do DIEESE, nesta ocasião os Conselhos 29 

Municipais de Educação foram orientados a não emitir o parecer favorável 30 

caso haja dúvidas em relação à prestação de contas públicas, devendo 31 

encaminhar as justificativas ao Tribunal de Contas. Por solicitação de 32 

alguns conselheiros, foi colocado em votação a mudança do dia de 33 

realização das reuniões ordinárias, estavam em proposta terça-feira e 34 
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quinta-feira, sendo decidido por unanimidade entre os conselheiros 35 

presentes e consentimento do convidado a primeira terça-feira de cada mês, 36 

mantendo o horário das 17h30mim, portanto o cronograma para 2011 é 5 37 

de abril, 3 de maio, 7 de junho, 5 de julho, 2 de agosto, 6 de setembro, 4 de 38 

outubro, oito de novembro e 6 de dezembro. Iniciando a ordem do dia, a 39 

presidente nos comunica que o presidente da UNCME (União Nacional dos 40 

Conselhos Municipais de Educação) solicitou uma reunião com o Pólo17, 41 

coordenado pelo CME de Piracicaba, para explicar a função e o 42 

funcionamento dos conselhos municipais de educação e preparar os 43 

conselheiros para o Encontro Estadual dos Conselhos a se realizar no mês 44 

de maio em Barretos. Para o encontro do Pólo 17 que será realizado no dia 45 

19/03 em Piracicaba, a presidente solicitou, via ofício, um convite formal 46 

da SME os secretários municipais de educação e conselhos municipais de 47 

educação que compõem o Pólo 17, solicitará ajuda de custo para a vinda 48 

dos palestrantes e coffee break para os presentes. Não havendo tempo para 49 

uma atenta e detalhada análise das contas públicas da SME, convoca-se um 50 

Reunião Extraordinária no dia 10 de março às 18h. Nada mais havendo a 51 

tratar eu, Tainá-Rekã Wanderley de Pádua, Primeira Secretária, redigi esta 52 

ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais 53 

conselheiros presentes. 54 


