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Aos três dias do mês de maio 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 os conselheiros: Sônia Cristina Ramos, 3 

Tainá-Rekã Wanderley de Pádua, Benedita Ivete Brandini Negreiros, 4 

Carlos Marcelo Yamakawa, Sálvia Teresinha Barella Medina, Jurandir 5 

Silvestre, Renata Virgínia Milanez  para tratar dos seguintes assuntos: I. 6 

Expediente: 1- Aprovação das atas das reuniões anteriores, 2- Justificativas 7 

de faltas, 3- Informes do Presidente, II. Ordem do Dia: 1- Análise das 8 

respostas do Departamento Financeiro sobre os questionamentos dos 9 

Conselheiros. A presidente procede a aprovação da ata da reunião anterior. 10 

As conselheiras Cláudia da Silva Santana, Rosilda Ismênia Batista Pereira, 11 

Daniela Menochelli e Maria Aparecida Villa Nova justificaram suas 12 

ausências, a última estando representada por sua suplente. Informes: às 16 13 

horas deste dia deveria ter acontecido a eleição com os representantes das 14 

instituições de educação infantil para escolha de um nova suplemente, 15 

contudo nenhum dos indicados compareceu; professor Ney Vilela 16 

confirmou presença no dia 28 de outubro no 3° Encontro de Educação 17 

Infantil e Ensino Fundamental de 9 anos; a conselheira Maria Aparecida 18 

indicou a palestrante Cristina Abranges Mota Batista (superintendente da 19 

APAE de Contagem) para ser palestrante no evento citado. Sonia relata a 20 

reunião com o secretário municipal de educação, com a presença da 21 

conselheira Marilice Trentini Oliveira, na ocasião ela manifestou desejar a 22 

troca da data do 3° Encontro de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 23 

9 anos de outubro para agosto, justificando que em outubro a Secretaria 24 

Municipal de Educação tem sobrecarga de trabalho devido o período de 25 

matrículas, também questionou o tema e a presidente argumentou que o 26 

tema deve ser debatido em sua abrangência nas esferas pública e privada, 27 

ele solicitou que em um dos dias a rede municipal tenha um espaço para 28 

falar de seu trabalho, sugeri que as redes estadual e privada também sejam 29 

convidadas a compartilhar suas experiências; ainda não há resposta sobre o 30 

ofício para pagamento das despesas das conselheiras que irão ao Encontro 31 

Estadual dos Conselhos Municipais de Educação. A presidente encerra o 32 

expediente justificando sua saída e eu, Tainá-Rekã, primeira-secretária, dou 33 

início à Ordem do dia: prosseguindo a análise de contas, realizamos a 34 
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leitura dos esclarecimentos prestados pelo departamento financeiro da SME 35 

referentes aos 3° e 4° trimestre de 2010. Entendemos que as origens do 36 

recursos se relacionavam ao seu destino e, por unanimidade, entendemos 37 

que o parecer quanto ao que nos foi demonstrado sob responsabilidade da 38 

Secretaria Municipal de Educação é favorável. Discutimos qual seria o 39 

papel deste Conselho na discussão que precedem os investimentos em 40 

educação no município e quais são as prioridades, bem como 41 

acompanhamento das obras e avaliação do que se faz. Irmã Magali 42 

questiona que o Centro Digital do Jardim Oriente está pronto e não está em 43 

funcionamento, a Conselheira Sálvia levará a questão ao responsável e 44 

encaminhará esclarecimento ao Conselho. Irmã Magali ainda demonstra 45 

não entender o funcionamento do Núcleo de Apoio à Educação Especial e 46 

diz que a sociedade não conhece o Conselho Municipal de Educação, por 47 

isso os presentes entendem ser necessário elaborar um plano estratégico 48 

deste Conselho, incluindo convite aos gestores da educação em Piracicaba, 49 

visitas às instituições e divulgação do nosso trabalho junto à comunidade, 50 

solicitam, ainda que a elaboração deste plano seja colocado em pauta e seja 51 

aprovado em uma Reunião Ordinária. Nada mais havendo a tratar eu, 52 

Tainá-Rekã Wanderley de Pádua, Primeira Secretária, redigi esta ata que 53 

depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais 54 

conselheiros presentes. 55 


