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Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dezessete 1 

horas e trinta minutos, estiveram reunidos na sala de reuniões do CME, no 2 

térreo do prédio anexo a SME: os (as) conselheiros (as): Alessandra B. 3 

Nunes, Maria Madalena Tricânico C. Silveira, Genésio Aparecido da Silva,   4 

Anilton Fernandes Rissato,  Marilice Trentini Oliveira, Renata Cristina 5 

Fedrigo, Ronaldo Maciel, Klauber José Marcelli, Márcia Juliana Zulini, 6 

Adriana D’Abronzo Duarte, Maria Edilaine Ceron Pinto e a presidente 7 

Sandra Helena Perina. Justificou a falta a conselheira Benedita Ivete 8 

Brandini de Negreiros. Os assuntos tratados nesta reunião foram: I. 9 

Expediente: 1 – Verificação de quorum, 2 – Aprovação da ata da reunião 10 

anterior, 3 – Justificativa de ausência. II. Ordem do dia: 1.CONAE; 2. 11 

Análise de contas 2º trimestre/2013; 3. 17º Encontro Estadual de 12 

Conselheiros – Santos 4. Reunião com Secretária da Educação/ 13 

Planejamento – vagas 5. V Encontro Nacional de Fortalecimento – Brasília. 14 

A presidente Sandra iniciou a reunião com a apresentação dos novos 15 

conselheiros, visto que as representações dos segmentos que faltavam 16 

foram recompostas e que o CME agora se encontra completo. 1. CONAE: 17 

O município de Piracicaba esteve representado por 17 pessoas. Os 18 

conselheiros Marilice e Genésio fizeram o relato da conferência da Etapa 19 

Estadual em Serra Negra/SP que aconteceu nos dias 27, 28 e 29/09 onde 20 

foram discutidas as propostas encaminhadas pelos municípios nas 21 

Conferências Intermunicipais. No dia 28, no período da manhã e tarde, 22 

foram apresentadas e votadas aos delegados as propostas dos Eixos I, II, 23 

III, IV e no dia 29, também no período da manhã e tarde, foram 24 

apresentadas e votadas aos delegados as propostas dos Eixos V, VI e VII. 25 

Em seguida, houve os encaminhamentos para a votação dos delegados 26 

estaduais de cada segmento que participarão da Etapa Nacional em 27 

Brasília, sendo que Piracicaba, na disputa das vagas, conseguiu enviar para 28 

a Etapa Nacional sete representantes. Foi ressaltado pelos conselheiros o 29 

apoio manifestado por integrantes da Secretaria Municipal de Educação, 30 

envolvendo organização e transporte para que o município fosse bem 31 

representado na Conferência Nacional de Educação – etapa estadual 2. 32 

Análise de contas 2º trimestre/2013 – A presidente Sandra informou que 33 

os documentos para análises ficarão a disposição dos conselheiros. Foi 34 

sugerido pelo conselheiro José Alexandre que fosse disponibilizado aos 35 

conselheiros uma nota explicativa por escrito do contador, a fim de saber 36 
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qual o limite de gastos da Educação para analisar como está sendo feito o 37 

processo. Ainda segundo o conselheiro, o objetivo é facilitar a visualização 38 

para que as pessoas que são leigas possam entender melhor. Também foi 39 

informado que haverá a formação de grupos de trabalho para análise das 40 

planilhas de despesas e outro para análise do Regimento Interno do CME. 41 

3. 17º Encontro Estadual de Conselheiros – Santos teve a participação 42 

da presidente Sandra e das conselheiras Renata e Benedita Ivete. A 43 

presidente Sandra informou que Piracicaba dividirá  a coordenação do Polo 44 

17 com a cidade de Limeira e que durante o encontro, candidatou-se a 45 

sediar o 18º encontro. 4. Reunião com Secretária da Educação/ 46 

Planejamento – vagas: em reunião com a Secretária e alguns membros do 47 

CME, a fim de melhorar as regras para classificação de vagas na Educação 48 

Infantil, ficou decidido que todo ano será feita uma reavaliação para que a 49 

criança continue ou não no período integral. Isso será feito com a 50 

participação do Conselho de escola. Todo início de ano a rematrícula será 51 

feita mediante a apresentação de documentos que comprovem que a mãe 52 

trabalha e, caso isso não aconteça a criança será remanejada para o período 53 

parcial. Esse processo acontecerá de 2 em 2 meses. De acordo com Sandra, 54 

as instruções normativas já foram encaminhadas as escolas, bem como 55 

realizado reunião com as diretoras a fim de informá-las sobre as novas 56 

regras vigentes. 5. V Encontro Nacional de Fortalecimento – Brasília: 57 

nos dias 16, 17 e 18/10 a conselheira Renata participará do encontro em 58 

Brasília para discutir as ações do fortalecimento dos Conselhos. Nada mais 59 

havendo a tratar eu, Alessandra B. Nunes, segunda secretária, redigi esta 60 

ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais 61 

conselheiros presentes. 62 
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