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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às 1 

dezoito horas, estiveram reunidos na sala de reuniões da SME, no térreo do 2 

prédio anexo os (as) conselheiros (as): Alessandra B. Nunes, Anilton 3 

Fernandes Rissato, Letícia Vidor de Sousa Reis, Maria Madalena Tricânico 4 

de C. Silveira, Ronaldo Maciel, José Alexandre Pereira, Tainá-Rekã 5 

Wanderley de Pádua, Marilice Trentini Oliveira, Ivone Oliveira Tavernard, 6 

Claudio Volcov, Genésio Aparecido da Silva (ONG – CASVI), participou 7 

como ouvinte e a presidente Sandra Helena Perina. Carlos Tretel, 8 

observador da “Ação Educativa” também esteve presente. Justificou a sua 9 

falta a conselheira Josiane Mª de Souza.  Os assuntos tratados nesta reunião 10 

foram: I. Expediente: 1 – Aprovação da Ata da Reunião anterior, 2 - 11 

Justificativa de faltas, 3 – Verificação de quorum. II. Ordem do dia: 1 – 12 

Análise das aplicações de recursos na Educação no exercício de 2012. A 13 

presidente Sandra Helena Perina deu início à reunião explicando a todos os 14 

presentes que fará um chamamento público de algumas entidades para a 15 

recondução de alguns membros que foram desligados para posterior 16 

eleição.    Sandra disse que acessou o site do PPA para efetivar e justificar 17 

as 3 ações definidas pelo CME. O Plano Municipal de Educação, o Plano 18 

de Carreira do Magistério Municipal e o Programa de incentivo a leitura 19 

para os professores.  Sandra informou ainda que houve uma reunião com a  20 

APEOESP e com o SINPRO, ambas entidades estiveram para divulgar a 21 

CONAE (Conferência Nacional de Educação) deixando a SME ciente de 22 

que gostariam de estar juntas no processo dos Fóruns e Conferências. 23 

Sandra informou ainda que a CONAE 2014 acontecerá e para isso acontece 24 

com a participação coletiva, representativa dos municípios regionais, assim 25 

é necessário acontecer as conferências municipais ou intermunicipais. 26 

Sandra disse que aguarda o pronunciamento da secretária para saber como 27 

será. Após o início da reunião, chegou o Sr. Antonio Agostinho Caporali de 28 

Souza, suplente do Sr. José Chabregas, dizendo que não poderia ser 29 

desligado do CME, pois seu titular o Sr. José Chabregas não o avisou que 30 

estava se ausentando das reuniões, segundo ele houve um desencontro das 31 

informações. A presidente disse que até o momento não houve 32 

justificativas de ausências nem do titular e nem do suplente, o que acabou 33 

acarretando o desligamento dos mesmos, disse ainda que já havia abordado 34 

sobre isso no inicio da reunião de hoje quando se referiu ao chamamento 35 

público das entidades para eleição de um representante. A conselheira 36 
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Marilice apontou que o CME está de acordo com seu estatuto que rege 37 

sobre esse assunto em seu artigo 50. Em seguida foi dado início a análise 38 

para verificação da aplicação dos recursos. A conselheira Tainá sugeriu que 39 

a análise começasse pelas planilhas de empenho. Durante a análise várias 40 

dúvidas foram levantadas pelos conselheiros, o conselheiro Ronaldo 41 

questionou sobre os  valores que apareciam duplicados na planilha, outras 42 

dúvidas surgiram  como  a questão das  “áreas verdes educacionais” e quais 43 

tipos de serviços seriam desenvolvidos nesse item. Outra dúvida levantada 44 

pelo conselheiro José Alexandre foi sobre as despesas do Pelotão escolar e 45 

quais são os valores rateados com a Guarda Municipal.  José Alexandre 46 

questionou ainda sobre o oferecimento de uma alimentação mais composta 47 

como: lanche, suco entre outros, visto que muitos conselheiros saem direto 48 

do trabalho para as reuniões do CME. José Alexandre ressaltou ainda que 49 

participou de  outra reunião de outro Conselho e que foi oferecido uma 50 

alimentação reforçada aos membros presentes. Essa discussão se deu 51 

devido aos gastos lançados na planilha com bolos, salgados, sucos e 52 

lanches.   O conselheiro Ronaldo sugeriu um projetor multimídia para 53 

facilitar a visualização de todos  dos valores apresentados na planilha. O Sr. 54 

Paulo Torres compareceu a reunião para maiores esclarecimentos sobre as 55 

questões levantadas. Com relação ao questionamento do conselheiro 56 

Ronaldo em relação a duplicação de valores na planilha, a explicação do 57 

Sr. Paulo foi que há vários setores que fazem parte e que até 2011 a folha 58 

era uma só fonte e que esses valores aparecem dessa forma na planilha por 59 

conta do sistema adotado e por ser dividido em dois segmentos. José 60 

Alexandre pontuou que para otimizar o trabalho seria melhor realizá-lo por 61 

amostragem analisando o valor da despesa liquidada e o nome do 62 

fornecedor. O Sr. Paulo explicou que através do empenhamento global não 63 

se sabe ao certo  o valor que  será atendido, num primeiro instante 50% e 64 

na medida que vai efetivando é que vai liquidando. Outro ponto levantado 65 

pelos conselheiros foi que na planilha não especifica pra quem foi a 66 

subvenção. Com relação ao Pelotão escolar o Sr. Paulo disse que  é uma 67 

despesa de ensino. Alguns conselheiros colocaram a importância de se 68 

investir mais na escola, como estrutura física entre outros, para que a escola 69 

não precise realizar vários eventos para custear ações em benefícios da 70 

própria escola. A conselheira Tainá colocou que essa discussão será 71 

pertinente no momento em o CME for planejar gastos. Até o momento foi 72 
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definido que o Sr. Paulo fará os relatórios por dotação e enviará a Sandra e 73 

ela encaminhara para que o CME faça uma análise inicial e de acordo com 74 

a natureza das despesas o CME informará quais são os processos que serão 75 

analisados.  Eu, Alessandra B. Nunes, redigi esta ata que depois de 76 

aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros 77 

presentes. 78 

 79 


