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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/09/2013
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Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às dezessete
horas e trinta minutos, estiveram reunidos na sala de reuniões do CME, no
térreo do prédio anexo a SME: os (as) conselheiros (as): Alessandra B.
Nunes, Maria Madalena Tricânico C. Silveira, Genésio Aparecido da Silva,
Benedita Ivete B. Negreiros, Anilton Fernandes Rissato, Marilice Trentini
Oliveira, Josiane Mª de Souza, Renata Cristina Fedrigo, Ronaldo Maciel e
a presidente Sandra Helena Perina. Os assuntos tratados nesta reunião
foram: I. Expediente: 1 – Verificação de quorum, 2 – Aprovação da ata da
reunião anterior, 3 – Justificativa de ausência. II. Ordem do dia: 1.
Conselhos Escolares, as dificuldades e ação formativa. 2. Atualização dos
Conselhos Escolares Municipais. 3. Definição dos documentos a serem
solicitados ao Financeiro para análise de contas. 4. Informes: CONAE,
JORNADA PEDAGÓGICA E UNCME/Santos. 5. Outros. A presidente
Sandra iniciou a reunião solicitando a todos os presentes que a justificativa
de ausência, além de ser enviada ao email do CME seja enviada também
aos demais conselheiros, de modo que todos fiquem cientes. A conselheira
Renata leu a ata da reunião anterior para apreciação e assinaturas. A
questão dos Conselhos Escolares foi apontada como sendo uma das
maiores dificuldades enfrentadas hoje pelas escolas. Sandra mencionou
sobre as dificuldades que os Conselhos têm em prestar contas e administrar
algumas questões, sendo que seria mais viável o pagamento de um
contador para realizar tais tarefas. Com relação às ações formativas, a
presidente disse que vem realizando contato com o professor Flávio da
UFSCAR que coordena o curso para conselheiros, no intuito de ser
efetivada uma ação com as escolas da rede, se possível, ainda esse ano, a
fim de fortalecer a atuação dos Conselhos, bem como direcionar ações mais
pontuais. Foi colocado que atualmente os Conselhos Escolares municipais
não se encontram atualizados e que as ações também seriam a fim de
incentivar os Conselhos a se atualizarem havendo maior aproximação e um
controle mais eficiente com as datas de renovação. Foram solicitados para a
próxima reunião ordinária em que serão analisadas as contas do último
trimestre os valores do que foi construído e os valores que serão gastos,
bem como os valores aplicados aos docentes no trimestre. Sandra informou
sobre a Jornada Pedagógica que acontecerá entre os dias 14 a 18/10 e que
as inscrições podem ser feitas pelo site da SME. Para os conselheiros foram
reservados dois lugares, visto que o anfiteatro dispõe de 280 lugares para
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atender toda a demanda de professores da rede. As palestras serão
direcionadas aos diretores, coordenadores e professores da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental. Também haverá relatos e exposições de
práticas pedagógicas bem sucedidas. O encontro da UNCME (União
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação) que acontecerá na cidade
de Santos/SP será representado pelas conselheiras Benedita Ivete e Renata
e terá o transporte disponibilizado pela SME. O conselheiro Genésio
entregou para cada conselheiro os informes referentes à CONAE – 2014 –
Etapa estadual/SP. O conselheiro expôs a necessidade de levar as propostas
ao encontro e informou que segunda-feira dia 16-09 haverá uma reunião às
18h para definição da questão dos transportes.]A presidente Sandra esteve
presente na E.M. Matheus Túlio (escola de Educação Infantil), no bairro
Mário Dedini para estabelecer os critérios para classificação de seleção de
vagas e lamentou o fato de nenhum membro do CME não estar presente
nesta reunião, que segundo Sandra, estava um “clima tenso”, pois havia a
presença de um vereador que estava tentando “manipular” o processo de
classificação, visto que a SME preza por uma política transparente e
democrática nas atribuições das vagas. A conselheira Benedita Ivete que
havia confirmado a presença pediu desculpas pelo não comparecimento,
pois teve que resolver questões graves de última hora referentes ao
Conselho Tutelar ao qual atua. Nada mais havendo a tratar eu, Alessandra
B. Nunes, segunda secretária, redigi esta ata que depois de aprovada será
assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros presentes.

