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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25/07/2013
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Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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, Dagmar de Paula Queluz, Maria Madalena Tricânico
C. Silveira, Genésio Aparecido da Silva, Benedita Ivete B. Negreiros,
Anilton Fernandes Rissato, Marilice Trentini Oliveira e a presidente Sandra
Helena Perina. Não houve justificativas de ausências. Os assuntos tratados
nesta reunião foram: I. Expediente: 1 – Verificação de quorum, 2 –
Aprovação da ata da reunião anterior, 3 – Justificativa de falta. II. Ordem
do dia: 1 – Apreciação e análise de contas. A presidente Sandra iniciou a
reunião solicitando aos membros presentes a assinatura da ata da reunião
anterior. Em seguida Sandra pediu ao Sr.Paulo Torres que esclarecesse
algumas dúvidas dos conselheiros sobre as planilhas de análise das contas
referentes ao primeiro trimestre de 2013. Antes de esclarecer as dúvidas
dos conselheiros o mesmo colocou que com relação aos documentos
solicitados pelo conselheiro José Alexandre não foi possível apresentá-los
por vários motivos, visto que alguns termos não ficaram muito claros para
ele e que o conselheiro José Alexandre estava solicitando documentos
referentes ao primeiro semestre e a análise é apenas do primeiro trimestre.
Sr. Paulo colocou que a linguagem que se apresenta na solicitação é uma
linguagem muito técnica própria da área contábil e que para isso precisaria
pormenorizar e “traduzir” as informações num quadro mais didático para
que todos os conselheiros pudessem entender os gastos e os valores
apontados, o que demandaria um tempo maior para a organização de tudo
e que devido os últimos acontecimentos ocorridos na SME com os danos
causados pelo temporal do dia 21-07, não foi possível elaborar todo esse
material. Após os esclarecimentos, os conselheiros discutiram qual a
viabilidade disso, visto que o conselheiro José Alexandre se encontrava
ausente na reunião, chegando-se a um consenso para que continuássemos
as análises com o material disponibilizado no momento. A conselheira
Madalena questionou sobre os valores gastos referentes ao transporte e foi
esclarecido que duas empresas ganharam o processo licitatório: a Viação
Stenico e a Viação Piracema e que durante o ano letivo é gasto em torno de
14 milhões sendo que 70% desse total é com a viação Piracema. Foram
colocados ainda que, por dia circulam por volta de 100 ônibus nos três
períodos: manhã, tarde e noite e que a “rota” que seria o trajeto/linha que os
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ônibus percorrem são na maioria para a zona rural da cidade, visto que
Piracicaba está em 6º lugar de maior extensão territorial rural e que em
média os ônibus circulam 8000 km/dia. Além disso, com a nova legislação
os ônibus passaram a ter um monitor, o que encareceu os custos totais. A
conselheira Benedita Ivete colocou que para entrar no processo licitatório
as empresas precisaram comprar ônibus novos. A conselheira Marilice
questionou sobre os valores referentes ao Nosso Lar e sobre o item Sistema
de Ensino Abril. Foi explicado que os valores do Nosso Lar são referentes
a locação do imóvel, numa projeção de gasto para o ano todo e que o
Sistema de Ensino Abril se refere as apostilas designadas ao cursinho prévestibular que a SME oferece aos alunos do ensino médio da rede estadual.
A conselheira Alessandra questionou sobre os gastos referentes a Prevlab, e
foi esclarecido que são referentes a exames admissionais, demissionais e
periódicos. A conselheira Dagmar complementou que também há os
exames relativos à mudança de função e retorno a função. Após esses
esclarecimentos, os conselheiros presentes aprovaram as contas. Em
seguida, a presidente Sandra informou que a Jornada Pedagógica foi adiada
para o mês de outubro por conta dos danos causados pelo temporal na SME
e solicitou aos conselheiros para trazerem propostas de ações para o CME
durante o período da Jornada. Sandra colocou sobre a importância de
pensarmos no Plano Municipal e na formação dos conselheiros dos
Conselhos Escolares, pois uma das maiores dificuldades que vem sendo
enfrentadas é a formação desses colegiados. A presidente colocou ainda a
respeito de algumas ações que pretende realizar no sentido de atrair e
fortalecer esses Conselhos, bem como contatar alguns palestrantes da
UFSCAR para posteriormente definir as datas das ações. Foi discutido
também sobre a importância do CME e que durante essas ações seria
relevante realizar a apresentação formal do CME, bem como sua trajetória
e sua função social. Sandra sugeriu que, a conselheira Marilice realizasse
essa apresentação, devido a sua experiência profissional e sua participação
efetiva no CME. Apontou ainda a necessidade de rever e/ou alterar o
Regimento do CME. Outro assunto em debate foi em relação às comissões
do CME que apesar de terem sido formadas, até o momento continuam
paradas em consequência de alguns desligamentos. Segundo a presidente já
estão sendo realizados os devidos encaminhamentos para recomposição das
representações. O conselheiro Genésio apontou que a reunião de hoje se
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encontra com 57% de presença e 43% de ausência, sendo essa uma das
reuniões com maior índice de presença até o momento. Genésio apresentou
a todos uma cartilha informativa denominada “Como participar do
Orçamento público de Piracicaba”, produzida pelo Imaflora – Instituto de
Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Com relação à visita realizada
pelos conselheiros Anilton, Dagmar, Ivete, Marilice e a presidente Sandra
nas escolas municipais que se encontram em construção, foi bem produtiva,
segundo os conselheiros. A conselheira Marilice elogiou a iniciativa,
dizendo que esse tipo de ação torna o processo mais transparente, além de
ter sido uma experiência positiva. A presidente Sandra comunicou que para
a próxima reunião ordinária está agendada a visita da secretária municipal
de educação Sra. Angela para conhecer os membros do CME. De acordo
com Sandra esse será um momento oportuno para o CME propor ações que
possibilitem uma aproximação maior com a SME, no intuito de manter um
diálogo permanente. Outros comunicados: foi disponibilizado transporte
pela SME para o encontro presencial do curso para conselheiros realizado
pela UFSCAR, entretanto, Sandra e a conselheira Dagmar foram com
veículos particulares para o próximo encontro, as conselheiras irão com
veículo oficial. A premiação do Prêmio Gestor Escolar está na fase regional
e a premiação será dia 13/08. 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.

