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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e doze, às quinze horas, 1 

em sua segunda chamada, estiveram reunidos na Secretaria Municipal de 2 

Educação os conselheiros: Sônia Cristina Ramos, Carlos Marcelo 3 

Yamakawa, Camila Theodora da Silva, José Chabregas, Simone Portugal e 4 

Tainá-Rekã Wanderley de Pádua e o convidado Carlos Henrique Tretel 5 

para tratar dos seguintes assuntos: I. Expediente: 1- Aprovação da Ata da 6 

Reunião anterior, 2- Justificativas de falta, 3- Informes da Presidente e 4- 7 

Outros. II. Ordem do Dia: 1- Análise dos esclarecimentos pedidos à SME, 8 

2- Análise dos Empenhos Financeiros referentes ao Transporte de alunos e 9 

à Limpadora Paulista (contratos originais que estão sendo aditados). As 10 

conselheiras Maria Aparecida Villa Nova e Benedita Ivete B. Negreiros 11 

justificaram suas faltas e na Reunião Ordinária ocorrida em 12/4/2012 as 12 

Conselheiras Tainá-Rekã Wanderley de Pádua e Cláudia da Silva Santana 13 

justificaram suas faltas. Informes: A presidente iniciou a reunião 14 

mencionando que A UNCME irá se reunir dia 4/5/2012, mas a convocação 15 

ainda não foi enviada. Relatada a possibilidade de se instalar a internet na 16 

sala provisória do CME, pois na Creche nosso Lar já foi instalada e basta 17 

colocar extensão. Sobre as análises de empenhos de compra de material 18 

escolar, foi explicado que o fato de várias empresas estarem relacionadas 19 

nos empenhos se deve pela compra realizada por pregão, porém, Carlos M. 20 

Y. questionou se não poderia aplicar parte desse dinheiro no funcionalismo 21 

que estão ‘fora’ dos 60% via renda, pois considerou a somatória total 22 

exorbitante, a Presidente esclareceu que esse questionamento é de cunho 23 

sindical e o nosso trabalho nesse momento é analisar as contas como 24 

apresentadas e não como deveriam ser aplicadas. Mencionado que algumas 25 

pastas sobre transportes ainda estão em processo de aditamento na 26 

Prefeitura. Sobre esse tipo de Transporte Rural e o fornecimento do Passe 27 

Escolar foi explicado que possuem funcionamentos diferentes, os 28 

primeiros, que estamos analisando, são contratados por trajetos definidos e 29 

o segundo é trajeto livre, dependendo da necessidade do aluno. Os 30 

empenhos relativos à Limpadora Paulista foram entregues parcialmente, 31 

pois partes destes também se encontram em processo de aditamento. Foi 32 

comentado e discutido a falta de capacitação e/ou orientação para os 33 

Conselheiros para se realizar tecnicamente a análise dos empenhos. A falta 34 
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de respostas aos empenhos solicitados foi outra dificuldade para essa 35 

análise. Mencionada também a necessidade de se haver o cargo de 36 

tesoureiro na diretoria do CME. Concluídas as análises da documentação 37 

que recebemos, o CME decidiu emitir parecer inconclusivo por falta de 38 

capacitação e insuficiência de documentação, sendo que os Conselheiros 39 

colocaram a necessidade de se contratar uma empresa de contabilidade para 40 

realizar assessoria para o CME durante as análises de empenho. Nada mais 41 

havendo a tratar eu, Carlos Marcelo Yamakawa, Segundo Secretário, redigi 42 

esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e 43 

demais conselheiros presentes. 44 


