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Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às dezoito 1 

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

anexo os (as) conselheiros (as): Alessandra B. Nunes, Letícia Vidor de 3 

Sousa Reis, José Alexandre Pereira, Marilice Trentini Oliveira, e a 4 

presidente Sandra Helena Perina. Justificou a sua falta a conselheira 5 

Josiane Mª de Souza, Tainá-Rekã Wanderley de Pádua e os conselheiros 6 

Ronaldo Maciel e Anilton Rissato.  Os assuntos tratados nesta reunião 7 

foram: I. Expediente: 1 – Verificação de quorum, 2 – Aprovação da ata da 8 

reunião anterior, 3 – Justificativa de falta. II. Ordem do dia: 1 –  9 

Continuação da análise das aplicações de recursos na Educação no 10 

exercício de 2012 para elaboração e emissão de um Parecer.  A presidente 11 

Sandra Helena Perina  informou aos participantes da reunião,, a maioria, 12 

até aquele momento, composta por pais de alunos da rede municipal de 13 

Educação de Piracicaba – os quais não são membros do CME – sobre as 14 

atribuições deste Conselho. Além disso, também explicou que as reuniões 15 

do CME são abertas à comunidade escolar. Em seguida, procedeu-se à 16 

votação aberta do membro suplente do representante de pais de alunos da 17 

rede municipal de Educação de Piracicaba para compor o CME. O membro 18 

eleito foi Valdenia Maria da Costa Ribeiro Castro da EMEI Walter Vitti. O 19 

objetivo principal dos trabalhos desta Reunião Extraordinária foi dar 20 

prosseguimento à análise do Balancete das Despesas com Ensino da 21 

Secretaria Municipal de Educação, no exercício de 2012. Com base nisso, 22 

caberá ao CME emitir um Parecer, o qual será encaminhado ao Tribunal de 23 

Contas do Estado de São Paulo. O servidor público municipal Sr. Paulo 24 

Torres, responsável pelo Setor Financeiro da SME, compareceu à reunião 25 

munido dos processos referentes à aquisição de mobiliário – Pregão 26 

180/2012 e de material farmacológico – Pregão 188/2012, os quais lhe 27 

haviam sido solicitados pelos membros do CME na reunião anterior. Como 28 

alguns representantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo virão 29 

para Piracicaba nas duas últimas semanas deste mês, o CME deverá emitir 30 

o Parecer acima mencionado em tempo hábil para ser submetido à 31 

apreciação deste Tribunal. O conselheiro José Alexandre Pereira analisou 32 

os processos de despesas 123949/2011 – Pregão 117/2011 – Req. 8263 – 33 

Gênero Alimentício 2012 e de acordo com o conselheiro o que mais 34 

chamou a atenção foi a concessão de reequilíbrio no fornecimento de 35 

gêneros alimentícios ( feijão e arroz), onde o conselheiro conversou com o 36 
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Sr. Paulo sobre esse reequilíbrio, tendo em vista que o fornecedor oferece 37 

valor bem abaixo de suas propostas iniciais no pregão e acabam pedindo 38 

posteriormente reequilíbrio não levando em consideração no ato da 39 

proposta final, possibilidades de aumento de preço no produto no decorrer 40 

do exercício ( itens que foram reequilibrados 1 e 5 ( Nutricionale) ) – 41 

Processo 152607/2011 – Req. 8820 – Chamada pública 04/2011 – 42 

Agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural. O CME decidiu 43 

convocar uma Reunião Extraordinária para o próximo dia 11 de abril, às 44 

18h:00, devido ao fato do tempo ser exíguo para que se possa elaborar este 45 

Parecer sobre as despesas com Ensino da SME de Piracicaba. Como já 46 

havia sido constatado pelo CME, somente será possível emitir tal Parecer 47 

tomando-se por referência uma amostragem. Nesse sentido, em vista das 48 

reuniões anteriores, já realizadas sobre este assunto, e fundamentando-se 49 

nos documentos oficiais entregues pelo Sr. Paulo Torres nesta reunião, o 50 

CME entendeu que será possível a redação de tal Parecer na Reunião 51 

Extraordinária convocada para o próximo dia 11 de abril. A presidente 52 

Sandra informou sobre a Pré- Conferência do CONAE que acontecerá nos 53 

dias 22 e 23/04 no anfiteatro da SME às 14h00, informou ainda sobre as 54 

palestras que ocorrerão nos dias 09 e 10/05 na FUMEP com a presença de 55 

Heloísa Lücke e Cleiton Madureira. A conselheira Marilice Trentini 56 

também divulgou sobre uma “Aula Inaugural da Faculdade de Ciências 57 

Humanas da Unimep” com o tema:” Educação das relações  étnico-raciais” 58 

e  “ Ensino de História Afro-brasileira e africana no contexto das Diretrizes 59 

Curriculares Nacionais” com o palestrante Profº Dr. Kabengele Munanga ( 60 

Centro de Estudos Africanos da USP) – local: Teatro Unimep – Campus 61 

Taquaral – data: 11/04/2013 com início às 19h20. Eu, Alessandra B. 62 

Nunes, redigi esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela 63 

Presidente e demais conselheiros presentes. 64 
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