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Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às dezessete 1 

horas e trinta minutos, estiveram reunidos na sala de reuniões da SME, no 2 

térreo do prédio anexo os (as) conselheiros (as): Sandra Helena Perina, 3 

Anilton Fernandes Rissato, Genésio Aparecido da Silva, Marilice Trentini 4 

Oliveira, Josiane Maria de Souza, Maria Madalena Tricânico C. Silveira, 5 

Benedita Ivete B. Negreiros, José Alexandre Pereira. Não recebemos 6 

justificativas de ausência. Os assuntos tratados nesta reunião foram: I. 7 

Expediente: 1 – Verificação de quorum, 2 – Aprovação da ata da reunião 8 

anterior, 3 – Justificativa de falta. II. Ordem do dia: 1- Apresentação Ofício 9 

APEOESP; 2- Parecer da comissão de educação Básica; Parecer Contas 1º 10 

Trimestre/2013; Plano de ações 2013/2014. A presidente Sandra Helena 11 

Perina, iniciou a reunião com a leitura do Ofício enviado pela APEOESP 12 

sobre representar os professores da Rede Municipal e a Secretária de 13 

Educação respondeu que, esta categoria é representada pelo Sindicato dos 14 

Funcionários Públicos do Município de Piracicaba e Região, em seguida 15 

apresentou a Secretária Municipal de Educação, senhora Ângela Jorge 16 

Corrêa que falou da satisfação de representar uma Secretaria de tamanha 17 

importância no nosso Município e que está aprendendo e se inteirando, pois 18 

a SME cresceu muito e isso exige um trabalho integrado e parceiro de 19 

todos os órgãos vinculados  e pediu a participação do CME para que este 20 

aumento não se dê apenas em quantidade, mas sim em qualidade e 21 

ressaltou que precisamos trabalhar com formação contínua e planejar como 22 

trabalhar, pois nossos professores são concursados, mas enfrentamos 23 

problemas, pois os mesmos não estão preparados para o desafio e diz que 24 

não é possível parar este trabalho, pois a cidade cresce e temos que dar 25 

manutenção à estrutura que já temos(112 prédios + C.I.D. e outros),existe a 26 

necessidade de trabalhar a ampliação de nossos recursos administrativos, 27 

falou sobre o plano de carreira da Educação e ressaltou que deve ser 28 

planejado e que no ano de 2014 existe a necessidade de decidir e trabalhar 29 

dentro do possível, pois Piracicaba não tem um plano formalizado e que na 30 

sua visão, este plano de carreira deve ser aplicado por mérito, visando a 31 

valorização profissional e não apenas a  busca de salário por tempo de 32 

serviço, que a Secretaria dará condições, mas vai cobrar o retorno,  a 33 

seguir, Marilice agradeceu a presença da Secretária e disse estar feliz pela 34 

demonstração de proximidade junto ao CME e que essa visão 35 

empreendedora é necessária e também muita coragem em querer mudar. 36 
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Em seguida a Secretária iniciou um resumo dos investimentos da Secretaria 37 

de Educação,  dizendo que entre 2005 e 2012 foram construídas 41 escolas 38 

de educação infantil, o que possibilitou a ampliação do acesso das crianças 39 

a uma educação básica de qualidade. Em 2004, haviam 6.031 alunos 40 

matriculados nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS)e 41 

atualmente atendemos 15.836 crianças. Estes investimento da Secretaria 42 

Municipal de Educação nos últimos anos ajudou a elevar o IDHM (Índice 43 

de Desenvolvimento Humano Municipal) que no ano de 2000 correspondeu 44 

a 0,710, chegou ao índice de 0,785 em 2010, segundo dados divulgados 45 

pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). O 46 

índice engloba as dimensões de Longevidade, Educação e Renda. Falou 47 

sobre o IDHM-E, que avalia a Educação onde visualizamos um 48 

crescimento de  99,17%, passando de 0,360 em 1991 para 0,717 em 2010, 49 

sendo a dimensão que apresentou o maior crescimento nos últimos 20 50 

anos. O percentual de crianças de 5 e 6 anos frequentando a escola no 51 

município saltou de 66,21% no ano 2000 para 90,09% em 2010. Salientou 52 

que a Prefeitura de Piracicaba vai entregar ainda este ano mais duas escolas 53 

de educação infantil.  A EMEI Professor Matheus Tullio, Mário Dedine II e 54 

EMEI Professora Josepha Fernandes Rotta, Jardim Piracicaba, estão em 55 

fase final de construção e informou em 2012 teve o início da ampliação de 56 

quatro berçários - Manacás, Jardim Planalto, Cantagalo e Parque dos 57 

Sabiás – os dois últimos já estão prontos e devem ser entregues em breve. 58 

As obras de ampliação do berçário de Ártemis foram iniciadas este ano e 59 

também disse que ainda existe um déficit de 583 crianças para serem 60 

atendidas dentro das inscrições realizadas na demanda oficial referente a 61 

2012/2013.  Informou sobre a inauguração de uma sala de aula de 62 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no canteiro de obras da Construtora 63 

MRV, no bairro Pompeia. A presidente Sandra falou sobre a indicação da 64 

funcionária Renata Cristina Fedrigo como conselheira substituindo a Sra. 65 

Renata Schiavon, representante dos funcionários da rede municipal de 66 

ensino. O CME elaborou um Parecer sobre a construção de uma Escola de 67 

Educação infantil/creche com fundos do FDE e explicou que a construção é 68 

realizada pelo FDE, mas a parte de infra-estrutura é da Prefeitura. Genésio 69 

falou sobre o CONAE comunicou sobre a participação das discussões de 70 

250 propostas feitas ao Documento Base da Conae 2014 feitas durante a 71 

etapa intermunicipal realizada em Campinas. Benedita Ivete informou 72 
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sobre o XVIII Seminário Regional, que será realizado pela Escola de Pais 73 

do Brasil no Anfiteatro do Centro Cívico nos dias 15 e 16 de Agosto às 74 

19:30 horas. Sandra passou sobre a Reunião Ordinária do CONDEMA de 75 

Agosto que será realizada no Anfiteatro do Centro Cívico no dia 12 as 76 

19:00 horas.  Para encerrar a reunião, foram entregues aos presentes um 77 

CD contendo o curso completo para formação de conselheiros ministrado 78 

pela UFSCAR e a Cartilha COMO PARTICIPAR DO ORÇAMENTO 79 

PÚBLICO DE PIRACICABA do Instituto de Manejo e Certificação 80 

Florestal e Agrícola (Imaflora) e do Observatório Cidadão de Piracicaba. 81 

Eu, Renata Cristina Fedrigo, redigi esta ata que depois de aprovada será 82 

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


