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Aos doze dias do mês de abril de dois mil e doze, às dezessete 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, Simone Portugal, Rosana Calil e Maria Aparecida 4 

Villa Nova para tratar dos seguintes assuntos: I. Expediente: 1- Aprovação 5 

da Ata da Reunião anterior, 2- Justificativas de falta, 3- Informes da 6 

Presidente e 4- Outros. II. Ordem do dia: 1- Análise da prestação de contas 7 

da SME, referente ao ano de 2011 e 2- Apreciação e votação do Ofício 8 

resposta à SME elaborado pela CPLE (Comissão de Planejamento 9 

Legislação e Ética). Os Conselheiros: Camila Theodoro da Silva, Pedro 10 

Motoitiro Kawai, Marilice Trentini de Oliveira e Bendita Ivete B. 11 

Negreiros justificaram suas respectivas faltas. A presidente iniciou a 12 

reunião informando a tomada de posse da Conselheira Simone Portugal, 13 

representante dos Pais de Alunos da Rede Estadual de Ensino, aproveitando 14 

a ocasião foi explicado à nova Conselheira o funcionamento do CME. 15 

Informado que não houve resposta da UNCME sobre a alteração do 16 

Estatuto. Anunciado que acontecerá dia 24 de abril um Workshop no 17 

Engenho sobre Educação Profissional com a participação das Escolas 18 

Estaduais com alunos do Fundamental 2 e técnico. A Rede Municipal 19 

realizará exposição com materiais pedagógicos demonstrando a “linha do 20 

tempo" na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1. Dando início à 21 

análise de empenhos, com relação à dúvida sobre uma empresa fornecedora 22 

de materiais de informática fornecendo materiais de cozinha, o 23 

esclarecimento foi de que a empresa se adequou ao mercado ampliando o 24 

atendimento e aproveitando do mesmo CNPJ para agregar mais ramos de 25 

atividades comerciais a esta mesma empresa, a qual atualmente fornece 26 

vários tipos de produtos e serviços. Sobre empenhos de transporte de 27 

alunos e da Limpadora Paulista ainda não houve resposta. Foi distribuído 28 

para leitura e posterior votação o Parecer elaborado pela Comissão de 29 

Planejamento Legislação e Ética que aprova a decisão por parte da SME, 30 

de se cumprir a data base do Município de Piracicaba. Depois da 31 

explicação aos conselheiros presentes, pelos integrantes da CPLE, o 32 

documento foi submetido à votação pela qual o parecer foi aprovado, 33 

ficando a Presidente incumbida de formalizar o Parecer Oficial do CME 34 
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para ser enviado à SME. Foi agendada uma Reunião Extraordinária para o 35 

dia 26/4/2012 às 14:30, sem local definido, pois dependerá de como vier as 36 

respostas dos novos empenhos questionados e as pastas dos transportes de 37 

alunos e da Limpadora Paulista que ainda não tivemos como analisar, pois 38 

as pastas estão em processo de aditamento na Administração. Nada mais 39 

havendo a tratar eu, Carlos Marcelo Yamakawa, Segundo Secretário, redigi 40 

esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e 41 

demais conselheiros presentes. 42 


