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Aos três dias do mês de abril de dois mil e doze, as quatorze horas e trinta 1 

minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na sala do Conselho 2 

Municipal de Educação os conselheiros: Sônia Cristina Ramos, Carlos 3 

Marcelo Yamakawa, Benedita Ivete B. Negreiros, Camila Theodoro da 4 

Silva, Marilice Trentini Oliveira e Rosana Calil e o convidado Carlos 5 

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

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

Informes da Presidente, 4- Outros. II. Ordem do Dia: 1- Ofício do 8 

Secretário Municipal de Educação referente à pedido de matrícula, 2- 9 

Análise dos esclarecimentos pedidos à SME, através do Ofício nº04/2012, 10 

3- Análise dos Demonstrativos financeiros da Prestação de contas da SME 11 

referente ao ano de 2011, 4º Trimestre. A conselheira Tainá-Rekã 12 

Wanderley de Pádua justificou sua ausência. Informes: A presidente iniciou 13 

a reunião com informações sobre a UNCME: de que o registro do CNPJ da 14 

UNCME foi aprovado, que Piracicaba está em dia com suas anuidades, o 15 

encontro em Jundiaí, devido à alegação de falta de verba, não será 16 

realizado naquele município e foi adiado para junho, provavelmente para a 17 

segunda quinzena. Outras cidades que serão convidadas são: São Bernardo 18 

do Campo, Pindamonhangaba e São Carlos. Artur Costa Neto, vice-19 

presidente da UNCME nacional, participou do projeto “Todos pela 20 

Educação” e relatou que eles elencaram 5 metas para a Educação em 21 

consonância com o que está sendo discutido pelo Brasil afora. Sônia 22 

mencionou que a presença do convidado Carlos H. T. engrandeceu a 23 

visibilidade do nosso CME. Divulgou um curso de capacitação para 24 

conselheiros diferente do que já foi oferecido, mencionou que a próxima 25 

reunião da UNCME será no dia quatro de maio. Sobre a Consocial, não 26 

houve representação dos conselhos, pois conforme justificado na outra 27 

reunião, Sônia não poderia comparecer, avisou o suplente, mas nem ele 28 

participou, por problemas na ONG. A UNIMEP via secretaria enviou um 29 

projeto para o CME sobre a Palestra “Medicalização na Educação” que será 30 

ministrada dia 11/4/2012 às 19:00, a qual houve a confirmação da presença 31 

de alguns conselheiros. Ainda sobre a UNCME foi relatada a necessidade 32 

de alteração de Estatuto, mas para a alteração ser feita é necessário passar 33 

pelo Conselho Pleno e isso acontece nos Encontros Estaduais. Iniciando a 34 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE ABRIL  



 

           Conselho Municipal 

de Educação 

Piracicaba – SP 
                   Rua Dr. Antonio Augusto Barros Penteado, 17. 

          Bairro Jardim Elite. Cep 13417-380 
 cme.piracicaba.sp@gmail.com 

 

 

 

 

Ordem do dia, a presidente leu o ofício resposta do Sr Paulo Torres sobre 35 

os esclarecimentos pedidos. Como as respostas dadas suscitaram novas 36 

dúvidas, os questionamentos solicitados continuaram em aberto, e serão 37 

analisados novamente os devidos esclarecimentos. Carlos H. T. divulgou o 38 

projeto dentro da série um Salto para o Futuro que terá início na próxima 39 

segunda-feira, 9/4/2012 que será de segunda-feira à sexta-feira, sobre 40 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EM FOCO, no canal TV Escola, e 41 

ficou de baixar mais informações no site do programa 42 

(www.tvbrasil.com.br/salto) e disponibilizar para os conselheiros. Em 43 

função de um pai de aluno solicitar vaga para um aluno com data base de 44 

matrícula diversa da normatizada pelo CME, CEE e CNE, foi distribuída 45 

aos Conselheiros uma cópia da devolutiva do Secretário da Educação ao 46 

pai sobre a decisão e foi pedido à esse Conselho que se pronuncia-se 47 

oficialmente sobre o documento. Sônia encaminhou a documentação à 48 

Comissão de Legislação, Planejamento e Ética que se reunirá no dia 49 

9/4/2012 às 15:00, emitirá um parecer que será apresentado e votado pelo 50 

CME. Dando seqüência à pauta, foi distribuído um mês do 4º trimestre para 51 

três conselheiros presentes, um por conselheiro, o qual deverá realizar a 52 

análise e posteriormente apontar empenhos para solicitação de processos. 53 

Nada mais havendo a tratar eu, Carlos Marcelo Yamakawa, Segundo 54 

Secretário, redigi esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, 55 

pela Presidente e demais conselheiros presentes. 56 

http://www.tvbrasil.com.br/salto

