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No dia vinte e um de fevereiro de dois mil e treze, às dezoito horas, 1 

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

os (as) conselheiros (as): Anilton Fernandes Rissato, Letícia Vidor de 3 

Sousa Reis, Maria Madalena Tricânico de C. Silveira, Josiane Mª de Souza,  4 

José Alexandre Pereira, Tainá-Rekã Wanderley de Paula e  Sandra Helena 5 

Perina. Contamos também com a presença do senhor Carlos Tretel, 6 

observador da “Ação Educativa”, da Senhora Claudirene Aparecida 7 

Caporali e Dr. Antonio Caporali  “Entidade Civil” , representando a ONG 8 

CASVI o Senhor Genésio Aparecido da Silva.  A presidente Sandra Perina 9 

iniciou a reunião com a verificação de quorum; aprovação da Ata da 10 

reunião anterior e Justificativas de ausência das conselheiras Marilice 11 

Trentini Oliveira e Alessandra B. Nunes. A conselheira Zelia faltou na data 12 

de hoje, mas justificou que deixará de ser conselheira devido as eleições do 13 

conselho tutelar que ocorrerá no próximo dia 24 do mês de fevereiro e 14 

consequentemente será indicado um novo representante, comunicou 15 

também a desistência do Sr. José Fabio que será substituído pela Sr.a 16 

Claudirene, o Sr Genésio Aparecido da Silva deverá ser formalizado com 17 

representante do conselho coordenar. Foi informado aos demais 18 

conselheiros que os Srs. José Chabregas e  Antonio Caporali, devido ao 19 

numero de faltas foram excluídos do quadro de conselheiro conforme prevê 20 

as legislações. Foi discutido também que atualmente os Pais da Rede 21 

Estadual de Ensino não tem representante no CME e a Conselheira Letícia 22 

a pedido do Dirigente de Ensino Professor Fabio estará tomando as devidas 23 

providencia no sentido de publicar a notificação aos pais. Foi informado 24 

também pela presidente Sandra que foi deferido pela Secretaria de 25 

Educação uma sala para o Conselho junto a Secretaria de Educação, para 26 

que o conselho possa executar suas atividades, logo em seguida passamos 27 

para  a ordem do dia que teve como objetivo Continuação da realização das 28 

orientações e procedimentos por parte do servidor público responsável pelo 29 

financeiro das SME  Sr. Paulo Roberto Torres que tem por objetivo 30 

apreciação e análise das contas da SME do ano de 2012; Análise do 31 

balanço de 2012 das contas da SME; Discussão para a emissão de um 32 

parecer técnico do CME relativo às contas da SME em 2012. Dentre varias 33 

indagações feitas pelos conselheiros, foram feitas diversas colocações 34 

quanto a aplicação dos recursos orçamentários tanto do ensino como da 35 

própria Secretaria, foi sugerido pelo conselheiro José Alexandre que o 36 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 21/02/2013  
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parecer do CME fosse atrelado ao do Tribunal de Contas, sendo que a 37 

Conselheira Josiane entende que o parecer condicionado ao TCE ficaria 38 

sem sentido, um dos membros argumentou que fiscalizar não é o mesmo 39 

que emitir um parecer, posto que são procedimentos distintos. Além disso, 40 

a maior parte dos membros do CME, em virtude de sua formação 41 

profissional e acadêmica, não tem competência técnica para elaborar este 42 

parecer. outro membro do CME esclareceu que entende esta fiscalização do 43 

CME, não como algo estritamente técnico, mas de cunho mais geral, como 44 

por exemplo: indagar como se deu o processo de licitação que levou à 45 

contratação de uma determinada empreiteira para realizar as obras de 46 

construção de novas escolas. Foi sugerido que ou faríamos nosso parecer 47 

ou deixaríamos sem apreciar as contas devido ser de competência das 48 

gestão anterior. Foi debatido também quanto ao Art. 71 da LDB sobre a 49 

aplicação no ensino e temos como exemplo os gastos com saúde e merenda 50 

que no inicio da aplicação da LDB não eram considerados nos 25% do 51 

ensino e como informou o Sr Paulo Torres, passou a integrar as despesas 52 

perante a auditoria do TCE-SP, ainda focado no entendimento do TCE-SP, 53 

foi citado que nos exercícios de 2001 a 2003 foi considerado nas despesas 54 

do ensino o Pelotão Escolar e depois não se sabe porque não mais 55 

considerou. Foi questionado pelos conselheiro a obrigatoriedade do 56 

conselho emitir parecer sobre as contas da SME e devido a isso foi lido 57 

pela presidente Sandro o artigo 140 do regimento do conselho quanto suas 58 

atribuições que dentre ela e opinar sobre a aplicação dos recursos e 59 

fiscalizar. Foi inclusive apresentado pelo Sr Paulo a cópia do ultimo 60 

parecer emitido pelo CME referente as contas de 2010, objeto do oficio 61 

CME 017/2011 de 09/05/2011, inclusive a conselheira Tainã  fez alguns 62 

comentários quanto ao parecer e os procedimentos adotados pelo conselho 63 

anterior. A Presidente Sandra recebeu o material disponibilizado pelo Sr 64 

Paulo R Torres que são os  relatórios de empenhos, dotações ds secretaria, 65 

demonstrastivo de execução orçamentária, fechamento do 4 trimestre do 66 

ensino. O conselheiro José Alexandre Pereira solicitou também relação de 67 

contratos e aditamento do exercício de 2012. Foi distribuído copias ao 68 

presentes para análise. A Presidente Sandra nos informou que acompanha 69 

como funcionaria da SME a entrega de obras  e compras, inclusive nos 70 

informou que vai convidar o conselho para visitar  unidades de ensino em 71 

fincionamento. Ao final da reunião, um membro titular do Conselho 72 
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apresentou o livro Escolas, produzido e publicado pelo Instituto de 73 

Pesquisa e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP). Foi definido que haverá 74 

mais uma reunião extraordinária no próximo dia 28 para dar continuidade 75 

na análise das contas da SME do ano de 2012.  Eu, José Alexandre Pereira, 76 

redigi esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela 77 

Presidente e demais conselheiros presentes. 78 


