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No dia dez de abril de dois mil e quatorze, às dezoito horas, estiveram reunidos 1 

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

conselheiros (as): Maria Madalena Tricânico de Carvalho Silveira, Anilton 3 

Fernandes Rissato, Renata Cristina Fedrigo, Letícia Vidor de Souza Reis, 4 

Genésio Aparecido da Silva, Klauber José Marcelli, Adriana D’Abronzo Duarte, 5 

Josiane Mª de Souza, José Alexandre Pereira, Ronaldo Maciel, Marilice 6 

Trentini Oliveira e a presidente Sandra Helena Perina. Justificaram suas faltas 7 

os conselheiros: Benedita Ivete Brandini de Negreiros, Jimmy Johann 8 

Montenegro Molina, Alessandra B. Nunes, Simone Aparecida Montrazi, Maria 9 

Edilaine C. Pinto. Os assuntos tratados nesta reunião foram: I. Expediente: 1 - 10 

Verificação de quórum, 2 - Aprovação da ata da reunião anterior, 3 - 11 

Justificativa de falta. II. Ordem do dia: 1- Visita Escola José Antônio de Souza - 12 

A presidente apresentou o relatório sobre a visita realizada no dia 12 de março 13 

na Escola José Antônio de Souza (Parque Orlanda - CAIC), os conselheiros 14 

analisaram o conteúdo apresentado e após análise dos conselheiros, ficou 15 

resolvido encaminhar o relatório e emitir parecer pedindo a reforma para a 16 

referida Unidade Escolar, onde foi decidido solicitar incluir a acessibilidade e 17 

adequação dos espaços já existentes e em seguida será encaminhado para a 18 

Secretária de Educação. 2-Curso de Conselheiros Escolares - A Professora 19 

Marilice apresentou proposta do conteúdo intitulado “Conselho Escolar: a 20 

participação cidadã na escola” que será apresentado no próximo Encontro de 21 

Formação de Conselheiros Escolares de Piracicaba e citou que “a questão do 22 

engajamento é importante e que a participação dos pais na Escola é 23 

gratificante e que hoje não esperam mudanças apenas dos órgãos públicos”, a 24 

proposta foi aprovada pelos conselheiros. 3 - Reunião Extraordinária para 25 

revisão e alteração do Regimento - Sandra pediu novamente aos conselheiros 26 

suas sugestões sobre as mudanças no Regimento, a mesma foi marcada para 27 

o dia três de abril às dezoito horas na sala do CME e ressaltou a necessidade 28 

da presença de representantes de todos os segmentos para a aprovação das 29 

mudanças. 4 - Encontro Pólo 17 – Sandra informou aos conselheiros que está 30 

fazendo um levantamento sobre temas e material para organizar um Encontro 31 

de Pólo em nossa cidade. 5 - Encontro UNCME/SP - Sandra informou sobre o 32 

“I Encontro O Direito à Educação e a Gestão de Planos Municipais de 33 

Educação”, que ocorreu na cidade de Rio Claro no dia 21 de março de 2014 e 34 

comunicou que no evento foi apresentado o site do Conviva Educação que é 35 

um ambiente virtual gratuito, que apoia a gestão das Secretarias Municipais de 36 

Educação, apresentou também  o projeto do grupo Ação Educativa intitulada  37 

“De olho nos planos”, que é composta por um conjunto de publicações que 38 

apresenta informações para a organização da participação social visando à 39 
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efetivação de políticas públicas e é destinada a fóruns municipais e estaduais 40 

de educação, comissões coordenadoras de processos de revisão ou 41 

construção de Planos de Educação, Conselhos de Educação e Escolas ou 42 

instituições que estejam comprometidas com a qualidade do ensino 43 

apresentando orientações e referenciais para a construção dos Planos de 44 

Educação com a participação da sociedade.  Eu, Renata Cristina Fedrigo redigi 45 

esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e 46 

demais conselheiros presentes.  47 


