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Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às dezoito horas, 1 

estiveram reunidos na sala de reuniões da Secretaria Municipal de 2 

Educação, no térreo do prédio anexo os (as) conselheiros (as): Letícia 3 

Vidor de Sousa Reis, Genésio Aparecido da Silva, Maria Madalena 4 

Tricânico, Anilton Fernandes Rissato e a presidente Sandra Helena Perina. 5 

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

Justificaram a sua ausência a conselheira Marilice Trentini Oliveira, o 7 

conselheiro Ronaldo da Costa Maciel e a conselheira Alessandra Nunes. Os 8 

assuntos tratados nesta reunião foram: I. Expediente: Verificação de 9 

quorum; Aprovação da Ata da Reunião anterior; Justificativas de falta. II. 10 

Ordem do Dia: Continuação da análise das aplicações de recursos na 11 

Educação no exercício de 2012; Conferência Municipal de Educação – 12 

Preparatória para o CONAE 2014; Outros. Abrindo a reunião, a presidente 13 

do Conselho Municipal de Educação, Sandra Helena Perina relatou que três 14 

membros titulares do Conselho Municipal de Educação enviaram sua 15 

justificativa de ausência. Feito isso, deu alguns informes sobre a reunião 16 

anterior, em particular no que respeita o processo analisado relativo à 17 

merenda escolar – composto por quatro volumes – que faz parte do 18 

Balancete das Despesas com Ensino da Secretaria Municipal de Educação 19 

de Piracicaba, no exercício de 2012. Depois disse que, neste processo, o 20 

preço inicial do feijão era de um determinado valor. Porém, devido à alta 21 

do preço deste gênero alimentício, foi solicitado um reequilíbrio pelo 22 

fornecedor. Ponderou-se que, muitas vezes, a destinação dos gastos com 23 

ensino da SME de Piracicaba (como, por exemplo, no que se refere à saúde 24 

do escolar) sugerem interpretações distintas, o que pode explicar, algumas 25 

vezes, determinados questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas do 26 

Estado de São Paulo. Diante do fato de, a gestão anterior, não ter emitido o 27 

Parecer sobre as Despesas com Ensino da SME de Piracicaba, os membros 28 

que compõem o Conselho Municipal de Educação atual decidiram emiti-lo, 29 

a título de colaboração. Desse modo, como, devido à exiguidade do tempo, 30 

não seria possível realizar a análise do Balancete, como um todo, o 31 

Conselho Municipal de Educação resolveu fazê-la por amostragem. Dessa 32 

forma, após a convocação de duas reuniões ordinárias e de duas 33 

extraordinárias, o Conselho Municipal de Educação, entendeu que já estava 34 

suficientemente esclarecido a respeito deste assunto para a emissão do 35 

Parecer acima mencionado.  36 
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Sendo assim, procedeu-se à redação deste Parecer e, por unanimidade, este 37 

foi favorável, pois o Conselho aprovou o Balancete das Despesas com 38 

Ensino da SME de Piracicaba. Por fim, a Presidente do Conselho 39 

Municipal de Educação informou que a Pré-Conferência Municipal de 40 

Educação, acontecerá nos dias 22 e 23 de abril de 2013 e, durante esta 41 

Conferência, serão escolhidos os delegados que participarão da 42 

Conferência Municipal de Educação. Além disso, destacou que a 43 

Conferência Municipal de Educação, a ser realizada nos dias 9 e 10 de 44 

maio de 2013, será um momento muito importante para dar início à 45 

elaboração do Plano Municipal de Educação. Eu, Letícia Vidor de Sousa 46 

Reis, redigi esta ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, pela 47 

Presidente e demais conselheiros presentes. 48 


