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No dia treze de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezoito horas, estiveram 1 

reunidos na sala de reuniões do CME no térreo do prédio anexo a SME: os (as) 2 

conselheiros (as): Anilton Fernandes Rissato, Renata Cristina Fedrigo, Genésio 3 

Aparecido da Silva, Márcia Juliana Zulini, Josiane Mª de Souza, José 4 

Alexandre Pereira, Maria Madalena Tricânico de C. Silveira, Ronaldo Maciel e a 5 

presidente Sandra Helena Perina. Justificaram suas faltas os conselheiros: 6 

Jimmy Johann Montenegro Molina, Benedita Ivete B. Negreiros, Alessandra B. 7 

Nunes, Simone Aparecida Montrazi, Maria Edilaine C. Pinto e Marilice Trentini 8 

Oliveira. Os assuntos tratados nesta reunião foram: I. Expediente: 1 – 9 

Verificação de quorum, 2 – Aprovação da ata da reunião anterior, 3 – 10 

Justificativa de falta. II. Ordem do dia: 1- Plano de Ação 2014 – Curso GAFCE, 11 

a presidente solicitou a participação das conselheiras  Renata informou sobre a 12 

organização do I Encontro de Formação de Conselheiros Escolares de 13 

Piracicaba, que será realizado às 19 horas do dia 13 de março de 2014 no 14 

anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação com a Palestra “Quer um 15 

Conselho? Políticas Públicas em Educação e Processos de Democratização”, 16 

que será ministrada pelo Professor Flávio Caetano, Coordenador do Curso de 17 

Formação para Conselheiros da UFSCAR; 2- Curso de Conselheiros e PACTO 18 

- A convite da Presidente a Professora Elaine Barella apresentou o PACTO – 19 

Alfabetização na Idade Certa - MEC, explicando sobre a valorização dos 20 

professores e comunicou que no site do MEC tem muita informação sobre o 21 

projeto e que pode ser realizada ainda neste ano uma capacitação para os 22 

professores do ensino fundamental na disciplina de matemática, todas as 23 

colocações foram positivas. Várias avaliações apresentadas foram 24 

consideradas de grande avanço para a educação. 3- Parecer da Análise de 25 

Contas - Os conselheiros do GT Contas apresentarão na próxima Reunião 26 

Ordinária o Parecer das Contas por eles analisado. 4 - Plano Municipal de 27 

Educação - a presidente informou que em companhia das conselheiras Josiane 28 

e Madalena apresentou à Secretaria de Educação Angela Jorge Corrêa o 29 

Plano Municipal de Educação que será encaminhado à Assessoria Jurídica, o 30 

material foi elaborado pela Presidente Sandra Perina e a Conselheira Dagmar 31 

Queluz. 5- Com relação ao GT Regimento e com a participação das 32 

conselheiras Renata e Madalena as atualizações e modificações tão esperadas 33 

e necessárias ficaram prontas e será marcada uma reunião extraordinária e 34 

sendo aprovada será encaminhada à Assessoria Jurídica. 6- Informes – 6.1-35 

Sandra informou sobre a realização de uma palestra sobre síndrome de Down 36 

no próximo dia 14 de março em parceria com a instituição Espaço Pipa. 6.2- A 37 

Secretária de Educação nomeou uma comissão para acompanhar as obras 38 

realizadas nas escolas municipais e tendo em vista que as referidas visitas 39 
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serião realizadas nos dias dezoito e dezenove ás oito horas e trinta minutos, 40 

horário que impossibilita a maioria dos conselheiros, a conselheira Madalena, 41 

convidada pela presidente  aceitou  o  convite.  6.3- O conselheiro Anilton 42 

entregou para a presidente um requerimento pedindo providencias sobre a 43 

Escola CAIC – Parque Orlanda e justificou vários detalhes e perigos, 44 

solicitando uma visita urgente do CME ao local e após a leitura do 45 

requerimento a presidente colou em votação sobre a visita do CME na Unidade 46 

Escolar o que foi aprovado pelos presentes. 6.4 - A presidente informou que no 47 

dia 15 de Janeiro foi eleita  como Secretária do FOPEC - Fórum Permanente 48 

dos Conselhos de Piracicaba; o conselheiro Genésio cumprimentou a 49 

Presidente Sandra por mais este cargo de relevância e perguntou sobre as 50 

matriculas e a presidente explicou que a Secretária Angela está esperando, 51 

das diretoras os dados que serão tabulados sobre  os  trabalhos  das  mães  ou  52 

sobreo Convênio Bolsa  Creche,  explicou  também  que  já  se  apresentou  53 

uma  realidade  completamente  diferente  do  passado.  Tendo em vista que 54 

foram esgotados os assunto da pauta designada para esta reunião e todos os 55 

informes  a  presidente agradeceu por mais este trabalho a todos os  presentes  56 

convocando os para a próxima  reunião  já  agendada  e para a extraordinária  57 

a ser marcada. Eu, Maria Madalena que fui designada pela presidente para 58 

secretariar esta reunião redigi esta ata que depois de aprovada será assinada 59 

por mim, pela Presidente e demais conselheiros presentes.  60 


