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No dia doze de dezembro de dois mil e treze, às dezessete horas e trinta minutos, 1 

estiveram reunidos na sala de reuniões do CME no térreo do prédio anexo a 2 

SME: os (as) conselheiros (as): Marilice Trentini Oliveira, Renata Cristina 3 

Fedrigo, Márcia Juliana Zulini, Adriana D’Abornzo Duarte, Maria Madalena 4 

Tricânico de C Silveira, Ronaldo Maciel e a presidente Sandra Helena Perina. 5 

Justificaram suas faltas os conselheiros: Genésio Aparecido da Silva, Maria 6 

Edilaine Ceron Pinto, José Alexandre Pereira, Alessandra Barbarrossa Nunes 7 

Klauber José Marcelli, Benedita Ivete Brandini de Negreiros, Anilton Fernandes 8 

Rissato e Veronice Rocha dos Santos. Os assuntos tratados nesta reunião foram: 9 

I. Expediente: 1 – Verificação de quórum, 2 – Aprovação da ata da reunião 10 

anterior, 3 – Justificativa de falta. II. Ordem do dia: 1- Curso de Formação de 11 

Conselheiros Escolares – Foi realizada a Apresentação para apreciação e 12 

aprovação do Curso e a conselheira Renata informou que está elaborando as 13 

datas dos encontros, colocou a forma que será realizada as inscrições, 14 

apresentação dos temas será realizado por um profissional da área e ressaltou que 15 

já fez contato com o Professor Flávio Caetano, Coordenador do Curso de 16 

Formação para Conselheiros da UFSCAR que estará sendo o palestrante sobre 17 

como funciona o Conselho Escolar; 2- Fechamento da Análise de Contas 2º e 3º 18 

Trimestre de 2013 – Sandra informou que o próximo pedido encaminhado para o 19 

financeiro será através de ofício, para que o prazo de entrega destes documentos 20 

seja cumprido e que os conselheiros do GT Contas já receberam o material para a 21 

análise, mas devido a ausência dos membros José Alexandre e Genésio do GT 22 

Contas, ficou decidido que os membros devem se reunir para fazer a análise dos 23 

documentos e gastos dos 25% que é disponibilizado com a educação e 24 

apresentarão na próxima Reunião Ordinária os itens por eles analisados. 3- 25 

Encontro Pólo 17- Marilice falou sobre a necessidade da realização de um 26 

Encontro  de Pólo em nossa cidade e verificaremos uma parceria com a 27 

UNCME/SP para a elaboração do evento e faremos contato com as cidades 28 

participantes para verificar a disponibilidade e temas para o encontro e vai nos 29 

passar os dados sobre os conselhos por ela pesquisados, nos informou que das 13 30 

cidades somente 4 possuem o Plano Municipal de Educação. 4 - GT Regimento - 31 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/12/2013  
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Sandra pediu que destacassem algumas propostas para alteração do Regimento 32 

do CME, pois o mesmo não é revisto desde 2008 e foi lido o Capítulo 4 que fala 33 

sobre o funcionamento das reuniões, para saber sobre mudar o horário para as 34 

dezoito horas a partir do próximo ano e ficou resolvido que  participarão do GT 35 

Regimento as conselheiras Renata e Madalena que apresentarão as atualizações e 36 

modificações que serão encaminhadas para o jurídico e publicação no Diário 37 

Oficial. 5 - Informes - Sandra informou que o calendário de reuniões para o ano 38 

de 2014 já foi encaminhado para publicação no Diário Oficial; 5.1- Foi realizada 39 

a leitura da convocação da Reunião de Instalação do FOPEC, que será realizada 40 

no próximo dia 15 de janeiro às 18 horas no Anfiteatro da Prefeitura municipal 41 

de Piracicaba; 5.2- A conselheira Marilice perguntou sobre o Plano Municipal de 42 

Educação e Sandra explicou que ela e a conselheira Dagmar elaboraram um 43 

documento como referente ao PME como trabalho de conclusão do Curso de 44 

Conselheira Municipal e que a Secretária de Educação aceitou receber esta 45 

proposta e firmou que no ano de 2014 a elaboração do PME e Plano de Carreiras 46 

será prioridade. Tendo em vista que foram esgotados os assunto da pauta 47 

designada para esta reunião e todos os informes a presidente agradeceu por mais 48 

este trabalho a todos os presentes convocando os para a próxima reunião  já  49 

agendada  e para a extraordinária  a ser marcada. Eu, Renata Cristina Fedrigo fui 50 

designada pela presidente para secretariar esta reunião redigi esta ata que depois 51 

de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros 52 

presentes.  53 
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