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Aos oito dias do mês de março de dois mil e doze, às dezoito horas e 1 

quinze minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos 2 

EXCEPCIONALMENTE no Departamento de Educação Básica na SME 3 

os conselheiros: Sonia Cristina Ramos, Carlos Marcelo Yamakawa, 4 

Marilice Trentini Oliveira, Rosana Calil, José Chabregas, Sálvia Teresinha 5 

Barella Medina e Camila Theodoro da Silva e o convidado Carlos Henrique 6 

Tretel representando a ONG Ação Educativa para tratar dos seguintes 7 

assuntos: I. Expediente: 1- Aprovação da Ata da Reunião anterior, 2 - 8 

Justificativas de faltas, 3- Informes da Presidente, 4 - Outros. II. Ordem do 9 

Dia: 1- Análise da Prestação de contas da SME referente ao ano de 2011, 2 10 

- Vistas aos processos que foram pedidos em dezembro, mas que pela 11 

insuficiência de conselheiros, não aconteceu. A conselheira Cláudia 12 

Santana justificou sua ausência. Informes: A presidente iniciou a reunião 13 

com a apresentação do convidado Carlos Henrique Tretel o qual se propôs 14 

a realizar um monitoramento de suporte e amparo ao CME explicando 15 

também seu papel na referida ONG, foi distribuído material informativo 16 

sobre o funcionamento e as propostas da sua Organização, também 17 

esclareceu as dúvidas pertinentes à sua apresentação/proposta, 18 

aproveitando a ocasião, Sônia relatou as realidades e dificuldades vividas 19 

pelo CME, bem como a dependência/vínculo à SME para as despesas 20 

financeiras e a disponibilização de espaço físico e equipamentos 21 

(computador, telefone, etc) que permitam minimamente um trabalho básico 22 

de suporte às ações do Conselho, bem como, outras informações acerca das 23 

ações já desenvolvidas/ou não pelo Conselho. Logo após foi iniciada a 24 

análise das prestações de contas da Secretaria Municipal de Educação, 25 

visando esclarecimentos de dúvidas encaminhadas pelo Conselho através 26 

do ofício CME nº 046/2011. O Sr.Paulo Roberto Torres, responsável pelo 27 

Departamento Financeiro da SME, encaminhou os seguintes processos para 28 

a comparação e análise: 1) ELEVATRO manutenção de elevadores para 29 

E.M. Paulicéia, embora houvesse divergência com relação ao nome atual 30 

da Empresa, o qual na relação mensal constou como ELEVATRO e no 31 

processo Atlas Schindler, foi dado como efetivada em função de ter sido 32 

investido realmente na escola citada; 2) Fernando Leitão Rocha Correa ME 33 

manutenção preventiva à FM Municipal e 3) WORKS – Construção e 34 
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Serviço Ltda. Para controle e fiscalização de portaria. Estes processos 35 

foram analisados e aprovados pelos conselheiros. Por outro lado, os 36 

processos da 1) Limpadora Paulista SAN. Serviços Gerais Ltda. sobre 37 

contrato de prestação de serviço e 2) Empresas fornecedoras de transporte 38 

escolar e de alunos serão analisadas em futura reunião em função de  não 39 

ter sido localizados neste fornecimento de processos. Ainda na mesma 40 

reunião, foi distribuído os meses do segundo trimestre do ano de dois mil e 41 

onze para análise, o qual Carlos M. Y. analisou o mês de abril, Marilice T. 42 

O. analisou o mês de maio e José C. e Camila T. S. analisaram o mês de 43 

junho. Para a finalização da análise das demais prestações de contas foi 44 

agendada uma Reunião Ordinária para o dia 22/3/2012 às 17:00, local a ser 45 

definido. Ainda nesta reunião foi estabelecido o calendário de reuniões do 46 

CME para o presente ano. Nada mais havendo a tratar eu, Carlos Marcelo 47 

Yamakawa, Segundo Secretário, redigi esta ata que depois de aprovada 48 

será assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros presentes. 49 


