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No dia vinte de junho de dois mil e treze, às dezessete horas e trinta 1 

minutos, estiveram reunidos na sala do Conselho Municipal de Educação, 2 

situado na SME, no térreo do prédio anexo os (as) conselheiros (as): 3 

Benedita Ivete B. de Negreiros, Érika Ferreira Cruz, Ronaldo Maciel, 4 

Alessandra B. Nunes, Josiane Maria de Souza, Dagmar de Paula Queluz, 5 

Maria Madalena Tricânio C. Silveira, Marilice Trentini Oliveira, José 6 

Alexandre Pereira, Genésio Aparecido da Silva, Sandra Helena Perina. 7 

Contamos também com a presença do senhor Carlos Tretel, observador da 8 

“Ação Educativa”. Justificaram a ausência: os conselheiros (as): Letícia 9 

Vidor de Sousa Reis, Tainá-Rekã Wanderley de Paula, Elaine Galani 10 

Abaladejo, Valdênia Maria C. R. Castro, Anilton Fernandes Rissato e 11 

Renata Schiavon.  Os assuntos tratados nesta reunião foram: I. Expediente: 12 

1 - Verificação de quórum, 2 - Aprovação da Ata da reunião anterior e 3 - 13 

Justificativa de falta. II. Ordem do dia: 1 - Apreciação e análise de contas 14 

do primeiro trimestre de 2013: A presidente Sandra ressaltou que já 15 

chegamos ao meio do ano e as contas da Educação do 1º trimestre ainda 16 

não foram analisadas e foi definida para o dia 11/07/2013, ou seja, a 17 

avaliação das contas será discutida na próxima reunião do Conselho. 2- 18 

Indicação do CME para GMEA (Grupo Multidisciplinar de Educação 19 

Ambiental de Piracicaba) e COMSEPRE (Comissão Municipal de 20 

Prevenção aos acidentes de Trabalho e Doenças Relacionadas ao 21 

Trabalho): A presidente Sandra fez os convites para a representação e 22 

relatou que todos os processos de políticas ambientais devem passar pelo 23 

GMEA e informou que a princípio a conselheira Zélia havia sido indicada 24 

para o GMEA, mas a mesma se desligou do Conselho e que houve 25 

interesse por parte do conselheiro Anilton, mas devido ao horário de 26 

trabalho o mesmo não poderá aceitar esta representação, informou que a 27 

primeira reunião está marcada para a próxima segunda-feira, dia 28 

24/06/2013 às 13:30 horas no NEA, onde será discutido o Estatuto e o 29 

Plano de Trabalho do Grupo e pelo motivo da reunião ser realizada no 30 

horário comercial houve uma dificuldade em definir um conselheiro para 31 

representação, pois os membros do CME ficam impossibilitados por 32 

motivos profissionais, após uma breve discussão sobre o assunto a 33 

escriturária  Renata se prontificou a estar representando o Conselho nesta 34 

primeira reunião e fará o relato da mesma na Reunião Ordinária do CME. 35 

Quanto ao COMSEPRE, a conselheira Dagmar falou sobre o Fórum de 36 

Saúde do Trabalhador, que foi realizado de 21 a 23 de Maio de 2013, no 37 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/06/2013  
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Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba e ressaltou a palestra 38 

“Saúde e Segurança do trabalho na Educação”, ministrada pela Professora e 39 

Doutora Maria Dionísia do Amaral Dias da UNESP de Botucatu, também 40 

falou sobre a importância da comunicação entre os Conselhos de 41 

Piracicaba, se houver interesse em participação por parte do CME, deverá 42 

ser enviado um pedido de inclusão de membros do Conselho para a referida 43 

Comissão, os conselheiros iriam avaliar a possibilidade de representação e 44 

comunicarão  posteriormente a sua disponibilidade. 3- CONAE: O 45 

conselheiro Genésio distribuiu a programação da etapa Intermunicipal para 46 

o CONAE 2014 e informou que os conselheiros do CME pertencem ao 47 

Segmento de Educação Básica e que este já estava completo, mas os 48 

conselheiros se encaixariam como universitário (superior). A proposta é a 49 

de se inscrever como delegado a Nível Municipal, Estadual e Nacional e 50 

para isso é importante dar sequência no mesmo Segmento. Ressaltou que 51 

no Segmento da Educação Básica no Ensino Privado ainda tinha vaga para 52 

delegados e as mesmas são feitas com senha e por representantes da 53 

organização e que ao término desta reunião os interessados poderiam fazer 54 

sua inscrição. 4 - Curso dos Conselhos: A conselheira Dagmar Queluz que 55 

é Professora da UNICAMP, falou sobre o convite do Curso de 56 

Conselheiros da UFSCAR que ela e a presidente Sandra estão fazendo e 57 

ressaltaram a importância quanto ao aprendizado e se prontificaram a 58 

compartilhar o conteúdo para os conselheiros visando à multiplicação dos 59 

conhecimentos na área, a conselheira Ivete sugeriu que durante a reunião 60 

do CME seja realizado um momento de estudo sobre a função de 61 

conselheiro utilizando o conhecimento das conselheiras Sandra e Dagmar; 62 

foi pedida a votação dos conselheiros no sentido de utilizar um período da 63 

reunião e foi aprovado; o conselheiro Genésio fez um encaminhamento 64 

pedindo que para que seja feita uma Reunião extraordinária para essa 65 

finalidade para não comprometer o andamento da pauta, porém sem 66 

definição.  A presidente Sandra comunicou que o MEC ofereceu curso de 67 

Conselheiros de Escola no estado de são Paulo e que a Secretaria 68 

Municipal de Educação não inscreveu nenhum participante, devido à falta 69 

de interessados. 5- Outros: 5.1 - A presidente Sandra informou que foi feito 70 

um levantamento sobre a situação do Registro da APM e que será 71 

necessário o contato para a renovação e posteriormente a emissão de novos 72 

pareceres por parte do CME e também colocou aos membros presentes que 73 

pediu para a Secretaria de Educação enviar as demandas do CME, para que 74 
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sejam realizados os encaminhamentos devidos para a regularização, 75 

evitando assim denuncias ou fiscalização de situações irregulares, pois é 76 

certo que isso é função do Conselho. 5.2- A presidente Sandra apresentou o 77 

convite da 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Piracicaba que 78 

será realizada no dia 29/06/2013 na Escola de Engenharia de Piracicaba e 79 

ressaltou que a mesma faz parte da etapa municipal e é integrada à 4ª 80 

Conferência Nacional de Meio Ambiente, tendo como tema a “Política 81 

Nacional de Resíduos Sólidos”. 5.3- A presidente Sandra informou que 82 

esteve em reunião na cidade de São Paulo com os Técnicos do Ministério 83 

da Educação sobre o PAR (Plano de ação Articulada), falou sobre o PAR e 84 

informou que o sistema do mesmo foi alimentado até 2009 e que foi 85 

convidada a estar novamente alimentando o sistema e que acompanhe o 86 

cadastramento de um comitê local, sendo que sugeriu para a Secretária de 87 

Educação de Piracicaba que, os membros do Conselho Municipal de 88 

Educação fossem indicados e a sugestão foi acatada pela Secretária. O 89 

objetivo do Par foi questionado e Sandra esclareceu que o PAR trata-se de 90 

um compromisso fundado em 28 diretrizes e consubstanciado em um plano 91 

de metas concretas, efetivas, que compartilha competências políticas, 92 

técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e 93 

desenvolvimento da educação básica e que a partir da adesão ao Plano de 94 

Metas Compromisso Todos pela Educação, os Estados e Municípios 95 

elaboram seus respectivos Planos de Ações Articuladas e que suas 96 

informações são registradas para fins de avaliação, o que é  fundamental 97 

para uma visão global da situação da Educação, favorecendo assim a 98 

discussão das questões da Educação e Avaliações das Secretarias e Escolas. 99 

A conselheira Marilice questionou sobre a forma de composição que exigia 100 

outros participantes no PAR e a presidente Sandra informou que o Comitê 101 

Local do PAR, somente pode ser constituído pelos conselheiros e instruiu a 102 

obtenção de informações através do portal do SIMEC e pediu aos 103 

conselheiros que deixem seus dados para cadastro, pois o sistema voltará a 104 

ser alimentado e posteriormente gerará uma senha, mas ainda desconhece 105 

se a mesma será individual ou do CME. Também falou sobre alguns pontos 106 

a serem informados e preenchidos no site do MEC, sendo de 107 

responsabilidade da Comissão Interna formada pela SME e o CME, que 108 

tem a finalidade a avaliar e acompanhar as informações e ações do PAR. A 109 

conselheira Ivete pediu para constar em Ata um voto de louvor à Secretária 110 

de Educação, a Senhora Ângela Maria Cassavia Jorge Correa, pela 111 
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concordância na indicação dos membros do CME para compor o PAR. 5.4- 112 

O conselheiro Claudio Volcov, representante das Escolas Técnicas, esteve 113 

presente e apresentou aos conselheiros o seu desligamento do Conselho, 114 

pois o mesmo não pode continuar devido a divergências de horários e por 115 

fazer parte de outros Conselhos. 5.5 - Referente ao Fórum Municipal dos 116 

Conselhos de Piracicaba, a Presidente relatou que hoje dia vinte de Junho 117 

será entregue na Secretaria de Governo a Minuta do Fórum dos Conselhos 118 

e informou que justificou a sua ausência por razão dos compromissos 119 

assumidos no Conselho Municipal de Educação. Eu, José Alexandre 120 

Pereira, redigi esta ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, 121 

pela Presidente e pelos demais conselheiros presentes. 122 


