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No dia dois de maio de dois mil e treze, às dezessete horas e trinta minutos, 1 

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

os (as) conselheiros (as): Anilton Fernandes Rissato, Valdenia Maria da 3 

Costa Ribeiro Castro (suplente), Benedita Ivete B. de Negreiros, Marilice 4 

Trentini Oliveira, José Alexandre Pereira, Genésio Aparecido da Silva e 5 

Sandra Helena Perina. Contamos também com a presença do senhor Carlos 6 

Tretel, observador da “Ação Educativa”. A presidente Sandra Perina 7 

iniciou a reunião com a verificação de quorum; justificativas de ausências 8 

dos conselheiros Ronaldo Maciel, Letícia Vidor de Sousa Reis, Tainá-Rekã 9 

Wanderley de Paula. Os assuntos abordados durante a reunião foi a 10 

indicação dos conselheiros José Alexandre Pereira e Ronaldo Maciel como 11 

representante do Conselho Municipal de Educação no FUNDEB, a 12 

necessidade de finalizar a composição das comissões internas do Conselho 13 

bem como o planejamento das ações, discorreu sobre o assunto relacionado 14 

ao encontro de conselhos realizado na Câmara de Vereadores no último dia 15 

24-04-2013 que contou com a participação dos conselheiros Ronaldo 16 

Maciel, Maria Madalena Tricânico de C. Silveira, Genésio Aparecido da 17 

Silva, Anilton Fernandes Rissato e Sandra Perina, onde foi discutido a 18 

necessidade de implantação do Fórum dos Conselhos, onde foi tirado uma 19 

comissão para trabalhar em uma minuta de projeto de lei que institui o 20 

Fórum dos Conselhos, informou ainda que haverá no final do mês de Maio 21 

outra reunião na Câmara. Foi informado que haverá encontro da UNCME – 22 

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e não foram 23 

convidados os membros do CME de Piracicaba, fato esse que foi motivo de 24 

definição que será encaminhado documento questionando os organizadores 25 

quanto a não convocação. Outro tema questionado pela Conselheira 26 

Marilice foi se o Município está trabalhando na implantação de período 27 

integral às crianças de quatro anos de idade e se será implantado o 28 

acompanhamento da mãe que trabalha e a real necessidade da vaga em 29 

período integral. O conselheiro Genésio a pedido da presidente Sandra 30 

Perina, fez algumas considerações com relação a Etapa Municipal de 31 

Educação ocorrida em Piracicaba em 22-04-2013, informou que foi 32 

definido uma comissão para coordenar  todo o processo da Conferência de 33 

Educação , fazer a etapa municipal para participação da população e 34 

demais interessados, visando preparar e qualificar os participantes para as 35 

etapas  intermunicipais  e consequentemente estar na Conferencia 36 

Nacional. Disse ainda que é um momento ímpar para Piracicaba a 37 
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discussão do Plano Municipal de Educação e o Plano de Carreira do 38 

Magistério, informou que estão abertas até o dia 06-05 as inscrições para 39 

participação na eleição de delegados de Piracicaba na Conferência 40 

Municipal de Educação.  A conselheira Letícia informou que o Delegado 41 

de Ensino se comprometeu a convocar 30 pessoas para participar 42 

representando o Ensino Estadual.  Os conselheiros presentes na reunião 43 

entenderam ser muito importante a participação dos membros do CME nas 44 

etapas da Conferência, pois isso contribui para o fortalecimento das 45 

discussões das demandas e proposituras que possam ser apresentadas pelo 46 

grupo. Importante ressaltar também que haverá audiências sobre o PPA – 47 

Plano Plurianual 2014-2017, e nessas reuniões estarão sendo discutidos 48 

propostas dentre elas as aplicações de recursos na Educação nos próximos 49 

4 anos. Eu, José Alexandre Pereira, redigi esta ata que, depois de aprovada, 50 

será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais conselheiros 51 

presentes. 52 


