
 

           Conselho Municipal de Educação 
Piracicaba – SP 

                   Rua Dr. Antonio Augusto Barros Penteado, 17. 
          Bairro Jardim Elite. Cep 13417-380 

 cme.piracicaba.sp@gmail.com 

 

 

 

 

Aos quatorzes dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às dezoito 1 

horas, estiveram reunidos na sala de reuniões da Secretaria Municipal de 2 

Educação, no térreo do prédio anexo os (as) conselheiros (as): Tainá-Rekã 3 

W. de Pádua, Josiane Maria de Souza, Maria Madalena Tricânico, Marilice 4 

Trentini Oliveira,  Anilton Fernandes Rissato e a presidente Sandra Helena 5 

Perina. Carlos Tretel, observador da “Ação Educativa” também esteve 6 

presente. Justificaram a sua ausência a conselheira Letícia Vidor de Sousa 7 

Reis, Claudio Volcoc e Alessandra Nunes. Os assuntos tratados nesta 8 

reunião foram: I. Expediente: Verificação de quorum; Aprovação da Ata da 9 

Reunião anterior; Justificativas de falta. II. Ordem do Dia: Continuação da 10 

análise das aplicações de recursos na Educação no exercício de 2012; 11 

Conferência Municipal de Educação – Preparatória para o CONAE 2014; 12 

Outros. Abrindo a reunião, a presidente do Conselho Municipal de 13 

Educação, Sandra Helena Perina, relatou que três membros titulares do 14 

Conselho Municipal de Educação enviaram sua justificativa de ausência e 15 

informou o falecimento do conselheiro José Chabregas, representante do 16 

Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba. Dando 17 

continuidade na análise de recursos, que faz parte do Balancete das 18 

Despesas com Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, 19 

no exercício de 2012, o Sr. Paulo Torres esclareceu as dúvidas dos 20 

conselheiros sobre as planilhas 070100 e 070200 e explicou a distribuição 21 

dos recursos de cada uma delas, colocando-se à disposição para maiores 22 

esclarecimentos  ou informações através de e-mail, os conselheiros deram 23 

continuidade a apreciação das contas e entenderam que existe a 24 

necessidade de uma reunião extraordinária para fechamento da análise de 25 

contas e vão se comunicar através de e-mail sobre a data. Sandra 26 

comunicou que está em conversação com a Secretária sobre a necessidade 27 

do apoio da SME em disponibilizar uma sala e material adequado para 28 

melhor funcionamento do CME e informou que o processo de organização 29 

da Conferência Municipal de Educação, que é preparatória para o CONAE 30 

2014 está sendo agilizada e poderá acontecer no próximo mês. A 31 

conselheira Madalena fez o convite para o dia 15 no Anfiteatro da 32 

Biblioteca Pública Municipal do lançamento do livro “Brinca, brinca e faz 33 

poesia”, que é destinado ao público infantil, no qual ela faz parte da autoria 34 

com mais algumas escritoras piracicabanas. A conselheira Josiane 35 

comunicou que enviará aos conselheiros o parecer sobre o pedido da Escola 36 
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Municipal Juliana Dedini Ometto. Sandra informou sobre a publicação em 37 

Diário Oficial no dia 22 de fevereiro, do calendário de reuniões do CME. 38 

Eu, Marilice Trentini Oliveira , redigi esta ata que, depois de aprovada, será 39 

assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros presentes. 40 


