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Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e onze, às dezoito 1 

horas e quinze minutos, em sua segunda chamada, estiveram reunidos na 2 

sala do Conselho Municipal de Educação os conselheiros: Sonia Cristina 3 

Ramos, Carlos Marcelo Yamakawa, Benedita Ivete B. Negreiros e Sálvia 4 

Teresinha Barella Medina e o convidado Genésio Aparecido da Silva para 5 

tratar dos seguintes assuntos: I. Expediente: 1- Justificativas de faltas, 2- 6 

Informes do Presidente, II. Ordem do Dia: 1- Prosseguimento da análise 7 

das contas da SME referentes ao 1º trimestre/2011. As conselheiras Tainá-8 

Rekã Wanderley de Pádua e Camila Theodoro da Silva justificaram suas 9 

ausências. Informes: A presidente iniciou a reunião com o prosseguimento 10 

da apuração das contas da SME do 3º trimestre. Relatado o valor do IPTU 11 

arrecadado e sua respectiva transferência para Educação, pesquisado os 12 

25% referentes a Educação, reexplicado pela Sônia um gráfico referente ao 13 

repasse das verbas educacionais, realizada a comparação de códigos de 14 

contas com os demonstrativos. Os demonstrativos referentes à empenhos 15 

não relacionados à educação entendeu-se que os três meses estavam 16 

corretos. Iniciada a apuração de empenhos relacionados à educação, 17 

sugeriu-se a apresentação dos empenhos de obras de forma mais detalhada 18 

bem como o seu plano, sugerida a apresentação de um plano ‘fechado’ de 19 

gastos, porém explicou-se que seria impossível apresentar um plano 20 

‘fechado’ de gastos em virtude de se haver imprevisibilidade de gastos, 21 

reforçada a necessidade de ter o planejamento de gastos para uma melhor 22 

análise e comparação, mencionado o paradoxo preço de empenho versus 23 

qualidade de serviço e obra, muitas vezes se priorizando o preço, debatida a 24 

progressão de despesas e receitas, será solicitada mais explicações ao 25 

Paulinho do Financeiro, em virtude de não ter havido tempo hábil para 26 

término da análise, foi marcada uma reunião extraordinária para o dia 27 

6/12/2011 à 18:00. O Genésio distribuiu cartazes aos presentes para serem 28 

afixados em locais estratégicos. Ainda sobre a apuração, foi entregue aos 29 

conselheiros um demonstrativo mensal para ser analisado em casa e que 30 

será devolvido e exposto pelo conselheiro que recebeu o demonstrativo. 31 

Nada mais havendo a tratar eu, Carlos Marcelo Yamakawa, Segundo 32 

Secretário, redigi esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, 33 

pela Presidente e demais conselheiros presentes. 34 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE NOVEMBRO  


