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Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às dezessete horas e trinta 1 

minutos, estiveram reunidos na sala de reuniões do CME, no térreo do prédio anexo a 2 

SME, no endereço: Rua Cristiano Cleopath, nº 1902 – Bairro dos Alemães os (as) 3 

conselheiros (as): Alessandra B. Nunes, Dagmar de Paula Queluz, Maria Madalena 4 

Tricânico C. Silveira, Genésio Aparecido da Silva, Josiane Mª de Souza, Benedita 5 

Ivete B. Negreiros e a presidente Sandra Helena Perina. Justificaram suas faltas os 6 

conselheiros Anilton Fernandes Rissato, Marilice Trentini Oliveira, Leticia Vidor de 7 

Souza Reis e José Alexandre Pereira. Os assuntos tratados nesta reunião foram: I. 8 

Expediente: 1 – Verificação de quorum, 2 – Aprovação da ata da reunião anterior, 3 – 9 

Justificativa de falta. II. Ordem do dia: 1 – Apreciação  e análise de contas. A 10 

presidente Sandra Helena Perina  iniciou a reunião pedindo aos conselheiros  que 11 

lessem a ata da reunião anterior através do email para possível aprovação, visto que 12 

por várias vezes durante a semana houve queda de energia no sistema da SME, o que 13 

dificultou o andamento dos trabalhos. A escriturária do CME Renata Fedrigo 14 

participou da reunião do GMEA (Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental) 15 

juntamente com a coordenadora do Ensino Fundamental a Sra. Elaine Barella e 16 

colocou para os conselheiros presentes os assuntos tratados na reunião, entre eles: 17 

ficou definido que as reuniões do GMEA ocorrerão todas as segundas-feiras da quarta 18 

semana do mês, às 13h30 e que haverá a divisão por grupos de trabalhos. A 19 

conselheira Dagmar questionou como se deu a formação do GMEA e Sandra explicou 20 

toda sua trajetória e do grupo que a acompanhou e que tiveram a iniciativa de realizar 21 

esse projeto até que o mesmo se tornasse uma lei municipal sendo que agora se 22 

encontra em processo de estruturação e que a conselheira Dagmar será indicada para a 23 

segunda reunião. Sandra expôs ainda que há necessidade de preencher um cargo que 24 

será de grande relevância para o processo educativo no sentido de coordenar os 25 

projetos ambientais voltados para a rede municipal de ensino, bem como a importância 26 

dessa pessoa ser um educador, o que faria mais sentido para o processo educacional. 27 

Outro assunto tratado foi a análise das contas da SME referentes ao primeiro trimestre 28 

de 2013. O Sr. Paulo Torres, funcionário do departamento financeiro da SME 29 

apresentou aos conselheiros as planilhas denominadas “Relação de Processos de 30 

despesas da UG (unidade gestora)”. Nas planilhas constavam o credor, o valor atual, o 31 

número de empenho e o número de processo. O Sr. Paulo explicou que a planilha 32 

070100 se refere às despesas consideradas com ensino, advindos de recursos próprios e 33 

adicionais da prefeitura. Foi questionado pela conselheira Dagmar o que são e de onde 34 
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vêm esses recursos próprios e adicionais. O Sr. Paulo explicou que vem dos impostos 35 

próprios da prefeitura e que os maiores valores são oriundos dos repasses do FNDE 36 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), do PNATE (Programa Nacional 37 

de Transporte Escolar), e do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), 38 

além do repasse de recursos estaduais como do FUNDESP (Fundo de 39 

Desenvolvimento da Educação de São Paulo) e também dos repasses do salário-40 

educação provindos de impostos arrecadados pela prefeitura. Na planilha 070200 o Sr. 41 

Paulo explicou que as despesas compõem os 25% mínimos previstos no artigo 212 da 42 

Constituição Federal. A conselheira Benedita Ivete colocou sobre a importância de 43 

analisarmos “mais a fundo” os gastos relativos às construções das escolas e que a 44 

preocupação com essas análises deveriam acontecer antes mesmo das construções 45 

começarem. A conselheira Joseane colocou que isso é um “olhar esporádico”, pois só 46 

haveria efetividade se o CME fosse até o local ver o que realmente foi comprado e 47 

como foi construído. Foi levantado também um questionamento a respeito da 48 

bonificação dos professores e de onde provem esses recursos. O Sr. Paulo esclareceu 49 

dizendo que são recursos provindos do FUNDEB (Fundo Nacional de 50 

Desenvolvimento da Educação Básica). Também foi discutido que atualmente os 51 

critérios para a bonificação dos professores são atrelados as faltas ao trabalho, um 52 

critério estabelecido por lei municipal, embora tenha ocorrido vários casos em que o 53 

professor sofre algum tipo de acidente na escola, ou mesmo adquire dos próprios 54 

alunos alguma doença sazonal, o que acaba obrigando o professor a se afastar do 55 

trabalho e consequentemente perder essa bonificação. A conselheira Dagmar informou 56 

a todos os presentes que a UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos) não 57 

autorizou a divulgação do material referente ao curso de formação de conselheiros no 58 

site “De olho nos Conselhos”. Houve também um esclarecimento por parte da 59 

presidente Sandra a respeito da contratação da funcionária Renata Fedrigo que é 60 

funcionária readaptada da rede municipal e que Sandra pediu deferimento para a 61 

secretária Sra. Angela para que Renata pudesse contribuir com o CME. O conselheiro 62 

Genésio falou sobre a participação dos conselheiros na Conferência Intermunicipal de 63 

Campinas e o mesmo foi eleito em 1º lugar para delegado estadual e representará o 64 

CME na Conferência Estadual que está prevista para acontecer em setembro, na cidade 65 

de Serra Negra. Renata Fedrigo informou a todos os presentes os nomes das escolas 66 

que requisitaram a atualização do registro da APM junto ao CME este ano. Segue o 67 

nome das escolas: 06 - E. E. Profº Hélio Nehring ; 07 - Instituto Educacional 68 
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Piracicabano – IEP; 08 - E. E. Dr. João Conceição; 13 - E. E. Profº Francisco Mariano 69 

da Costa; 14 - E. E. Paulo Luís Valério; 17 - E. E. Profº Antonio de Mello Cotrim; 20 - 70 

E. E. Prof. Adolpho Carvalho; 22 - E. E. Dr. Antonio Pinto de Almeida Ferraz; 28 - E. 71 

E. Prof. José de Mello Moraes; 30 - E. E. Prof. Eduir Scarppari; 35 - E. E. Prof. Elias 72 

de Mello Ayres e 43 - E. E. Sud Mennucci. As numerações correspondem ao número 73 

de registro junto ao CME. A presidente Sandra disse que será necessário marcar outra 74 

reunião para continuarmos a análise das contas, também propôs para os conselheiros 75 

que tiverem disponibilidade para irem até as obras que estão em andamento para 76 

vistoriá-las. A conselheira Benedita Ivete solicitou para que na próxima reunião 77 

fossem disponibilizadas as plantas das construções para serem analisadas.  Sandra 78 

informou sobre a Jornada Pedagógica que acontecerá entre os dias 29 e 31 de julho no 79 

anfiteatro da SME e que a princípio as palestras serão voltadas para os professores, 80 

coordenadores e diretores da rede, caso venha a sobrar vagas será aberto para os 81 

demais interessados. Eu, Alessandra B. Nunes, redigi esta ata que depois de aprovada 82 

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


