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No dia catorze de fevereiro de dois mil e treze, às dezessete horas e trinta 1 

minutos, estiveram reunidos na sala de reuniões da SME, no térreo do 2 

prédio anexo os (as) conselheiros (as): Alessandra B. Nunes, Anilton 3 

Fernandes Rissato, Letícia Vidor de Sousa Reis, Maria Madalena Tricânico 4 

de C. Silveira, Josiane Mª de Souza, Ronaldo Maciel, José Alexandre 5 

Pereira, Tainá-Rekã Wanderley de Pádua, Marilice Trentini Oliveira e 6 

Sandra Helena Perina. Justificou a sua falta o conselheiro Claudio Volcov.   7 

O conselheiro José Alexandre Pereira justificou sua ausência referente à 8 

reunião do dia treze de dezembro de dois mil e doze, pois, na ocasião não 9 

foi possível justificá-la em tempo hábil devido à um forte temporal que 10 

ocorreu na referida data, sendo que o mesmo  encontrava-se a caminho do 11 

local da reunião e ficou impossibilitado de chegar. Carlos Tretel, 12 

observador da “Ação Educativa” também esteve presente.  A presidente 13 

Sandra Helena Perina deu início à reunião entregando a ata anterior aos 14 

conselheiros que estavam presentes na reunião do dia 13/12/12 para que 15 

assinassem, entregou também para cada conselheiro o cronograma anual 16 

das reuniões ordinárias para 2013, o qual já havia sido aprovado pelo CME 17 

na última reunião, foi entregue também a pauta da reunião de hoje e um 18 

termo de justificativa de ausência. Foi exposto a todos os presentes sobre a 19 

estruturação do CME e dos encaminhamentos realizados pela presidente 20 

solicitando uma funcionária readaptada para auxiliá-la com os trabalhos, 21 

bem como a necessidade das reuniões acontecerem sempre no prédio anexo 22 

da SME. As solicitações feitas até o momento aguardam deferimento da 23 

secretária. Sandra também colocou que a sala a qual foi realizada a reunião 24 

de hoje poderá ser dividida com o Conselho do Fundeb, mesmo por que as 25 

reuniões acontecem em dias diferentes. Foi comunicado que houve a 26 

necessidade de despacho de documentos emergenciais para Unimep. 27 

Sandra informou que precisará de uma pessoa que fique responsável em 28 

“alimentar” o portal. A conselheira Tainá-Rekã se disponibilizou a realizar 29 

tal função. Foi informado a necessidade de recompor os representantes de 30 

pais de alunos do Estado e das Escolas Técnicas, pois houve o 31 

desligamento dos mesmos do CME, assumindo então os suplentes.  A 32 

presidente informou que a nova secretária da Educação teve um 33 

compromisso no horário da reunião de hoje, o que impossibilitou sua 34 

presença para apresentar-se aos conselheiros, adiando essa apresentação 35 

para um momento mais oportuno. Houve na reunião de hoje a presença do 36 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/02/2013  
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Sr. Paulo Torres, funcionário do Departamento Financeiro da SME para 37 

esclarecer a todos alguns procedimentos referentes à apreciação e análise 38 

das contas da SME do ano de 2012. O Sr. Paulo informou que os recursos 39 

da Educação como um todo não há exigência de encaminhamento 40 

trimestral, apenas anual, explicou ainda que é atribuição do CME fiscalizar 41 

as contas da Educação e solicita que o CME analise as contas de 2012 o 42 

mais breve possível, o que não foi feito anteriormente por falta de quorum, 43 

segundo alegação da ex-presidente. A conselheira Tainá-Rekã esclareceu 44 

que a falta de quorum não é justificativa e que esse dado de possibilidade e 45 

necessidade das contas serem trimestrais nunca foi informado pela ex-46 

presidente e que foi sugerido em reunião pelos conselheiros que a análise 47 

trimestral facilitaria o trabalho do CME, mas a informação recebida foi que 48 

não era possível ser realizado dessa forma. Foi solicitado ao Sr Paulo 49 

Torres pelo conselheiro José Alexandre a elaboração de uma planilha 50 

explicativa onde haja a possibilidade de visualizar os dados, procedimentos 51 

e tipos de processo de uma forma geral. O Sr. Paulo informou que os 52 

processos ficam todos na Secretaria, exceto os de Obras, caso haja 53 

necessidade precisa ser solicitado com antecedência. Ficou definido três 54 

propostas do conselho para o PPA que deverá estruturar por email e enviar 55 

– Plano Municipal de Educação, Plano de Carreira do Magistério 56 

Municipal e programa de incentivo a leitura aos professores. Sandra 57 

explicou como foi o processo de municipalização na cidade e relatou 58 

também um pouco sobre sua experiência na construção coletiva do GMEA, 59 

fazendo um paralelo em que o mesmo deveria ter acontecido com o Plano 60 

Municipal. A conselheira Marilice questiona sobre o Plano Municipal de 61 

Educação e Sandra explica que em 2001 o Plano Municipal foi elaborado 62 

de forma participativa, no entanto, por algum motivo não foi encaminhado. 63 

A discussão se deu em torno do Plano de Carreira do Magistério Municipal 64 

onde o maior “nó” se encontra no fato de Piracicaba adotar dois regimes 65 

jurídicos na contratação dos funcionários – CLT e Estatutário e também 66 

sobre a mobilidade entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, a 67 

questão dos monitores e os intervalos. De uma forma geral foi discutido 68 

como atualmente os professores se relacionam com o saber, a questão da 69 

valorização dos profissionais da educação e os incentivos para continuar 70 

estudando, ou seja, ainda são questões que se encontram complicadas no 71 

município.  Foram definidos mais alguns membros para as comissões. A 72 
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comissão de Educação Especial se encontra completa, Marilice Trentini 73 

Oliveira, Tainá-Rekã e Anilton Rissato. A comissão de Ensino 74 

Profissionalizante encontra-se com uma vaga em aberto e a comissão de 75 

Planejamento, Legislação e Ética também. A comissão de Educação Básica  76 

encontra-se completa. Ficou definido que a conselheira Josiane formatará e 77 

redigirá o Parecer para o Conselho de Escola da E.M. Juliana Dedini 78 

Ometto. Sandra explicou sobre as inscrições para o curso de Conselheiros 79 

que será oferecido pela UFSCAR. Foi definido que haverá uma reunião 80 

extraordinária no próximo dia 21 para análise das contas da SME do ano de 81 

2012.  Eu, Alessandra B. Nunes, redigi esta ata que depois de aprovada será 82 

assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros presentes. 83 


