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

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

Conselho Municipal de Educação os conselheiros: Sonia Cristina Ramos, 3 

Benedita Ivete B. Negreiros, Carlos Marcelo Yamakawa, Marilice Trentini 4 

de Oliveira, Camila Theodoro da Silva e Pedro Motoitiro Kawai e os 5 

convidados Genésio Aparecido da Silva e Alberto para tratar dos seguintes 6 

assuntos: I. Expediente: 1- Justificativas de faltas, 2- Informes do 7 

Presidente, II. Ordem do Dia: 1 – Questionário diagnóstico da 8 

ESALQ/IMAFLORA, 2 – Avaliação do 3° Encontro de Educação Infantil e 9 

do Ensino Fundamental do Município de Piracicaba, 3 – Análise das contas 10 

da SME referentes ao 1º trimestre/2011. Os conselheiros Cláudia da Silva 11 

Santana e Maria Aparecida Vila Nova justificaram suas ausências. 12 

Informes: a Presidente inicia a reunião com a comunicação da viagem à 13 

Nova Delhi, na Índia, por parte da conselheira Marilice, para participar de 14 

um Forum Internacional de Instituições de Ensino Metodistas. 15 

Apresentados e empossados via indicação os dois novos conselheiros 16 

representantes do CMDCA Pedro Motoitiro Kawai como titular e Keila 17 

Arruda Nicolau Valente como suplente, sendo que apenas o conselheiro 18 

Pedro esteve presente. Relatada uma mensagem de agradecimento do Ney 19 

Vilela. Relatado que a Sônia junto com o Genésio representando o 20 

Conselho, participaram da Consocial. Comunicado o recebimento do 21 

processo seletivo da Guarda Municipal e explicado um resumo do mesmo. 22 

Acusado o recebimento do Convite do CRP para o dia de 24/11/2011 que 23 

será realizado no Sindicato dos Metalúrgicos. Realizou-se o questionário 24 

diagnóstico divulgado e executado pelo convidado Alberto, lido sobre os 25 

anos 80 dos Conselhos Municipais para propor melhorias, movimento 26 

proposto e organizado pela Imaflora/ESALQ, no qual os conselheiros 27 

Pedro, Ivete, Sônia e Camila fizeram colocações pertinentes ao tema. O 28 

conselheiro Pedro solicitou uma cópia do Regimento do CME e expôs 29 

algumas dúvidas de rotina que foram sanadas pela Sônia. Pedro explicou o 30 

funcionamento de uma nova comissão, sugerindo uma nova comissão para 31 

tratar alterações do Regimento como feito no CMDCA em que esta 32 

comissão elaborou as alterações, passou por e-mail para todos os 33 

conselheiros e posteriormente submeteu à aprovação pelo conselho. Ainda 34 
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sobre o questionário foi proposta a possibilidade de preenchimento do 35 

mesmo por conselheiros ausentes. Realizada a avaliação do 3º Encontro de 36 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de Piracicaba, a 37 

Sônia Mencionou que poderia ter havido inscrições de mães de deficientes, 38 

para tal seria necessário reduzir as vagas do escopo municipal e estadual, 39 

relatada a baixa freqüência ao evento, as possíveis causas citadas da baixa 40 

freqüência são a época do ano, desestímulos, saturação por cobranças, pois 41 

o mesmo poderia funcionar como mais uma ‘imposição’ de curso, receio de 42 

não poderem ser dispensados no dia, pois contaria como falta e não 43 

receberiam integralmente a gratificação  vinda do Fundeb que é vinculada a 44 

presença, comparado ao encontro de Limeira, mencionado que o plano de 45 

carreira em Piracicaba terá como prazo final de implantação dia 30 de 46 

junho de 2012, prazo de adiamento solicitado pelo Município pois o 47 

mesmo apresentou solicitação de adiamento, avaliadas como positivas as 48 

apresentações, relatados os problemas referentes à tecnologia pois houve 49 

falhas de certos equipamentos, tida como satisfatórias as inscrições e a 50 

alimentação, mencionada a divulgação do evento expondo que foi feita em 51 

várias mídias/frentes de comunicação, sendo que eu mencionei que o 52 

problema pode não ter sido a comunicação, mas sim uma possível falta de 53 

consulta/checagem por parte das pessoas nos meios disponíveis, Pedro 54 

relatou a divulgação e esclarecimento do evento por parte da CRAS, 55 

explicada a entrega de certificados e explicada como se processam suas 56 

emissões, aprovados os horários das palestras, a conselheira Sônia relatou 57 

que estava emocionada e tensa durante seu discurso no evento que abordou 58 

a formação e atribuições dos Conselhos de Educação. Iniciadas as 59 

discussões sobre a aprovação das contas, sugerida a solicitação do Plano de 60 

Gastos ou equivalente para pautarmos a aprovação e explicada que é feita 61 

uma reunião para a realização do mesmo, sugerida a comparação do 62 

orçamento em papel com o orçamento em sistema eletrônico, como não 63 

houve tempo para conclusão da aprovação, foi agendada uma reunião 64 

extraordinária para tratarmos da aprovação no dia 22/11/2011. Nada mais 65 

havendo a tratar eu, Carlos Marcelo Yamakawa, Segundo Secretário, redigi 66 

esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e 67 

demais conselheiros presentes. 68 


