
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
    Criado pela Lei Municipal nº. 4.599 de 28 de Dezembro de 1998 

 

Prefeitura Municipal de Piracicaba - Secretaria Municipal de Educação 
Rua Cristiano Cleopath, 1902 – Alemães – Piracicaba, SP – CEP: 13419-310 
Fones: (19) 3417-1474 / 3426-4929 – E-mail: cme.piracicaba.sp@gmail.com 

No dia oito de maio de dois mil e quatorze, às dezoito horas, estiveram 1 

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

Benedita Ivete Brandini de Negreiros, Renata Cristina Fedrigo, Letícia Vidor de 3 

Souza Reis, Klauber José Marcelli, Adriana D’Abronzo Duarte, Ronaldo Maciel 4 

e a presidente Sandra Helena Perina. Justificaram suas faltas os conselheiros: 5 

José Alexandre Pereira, Genésio Aparecido da Silva, Marilice Trentini Oliveira, 6 

Anilton Fernandes Rissato, Maria Madalena Tricânico de Carvalho Silveira, 7 

Jimmy Johann Montenegro Molina, Simone Aparecida Montrazi, Maria Edilaine 8 

C. Pinto. Os assuntos tratados nesta reunião foram: I. Expediente: 1 - 9 

Verificação de quórum, 2 - Aprovação da ata da reunião anterior, 3 - 10 

Justificativa de falta. II. Ordem do dia: 1 - NUMAPE – A presidente deu início 11 

aos trabalhos do dia apresentando aos conselheiros a Diretora do NUMAPE a 12 

qual fez apresentou o funcionamento do Núcleo em atuação desde o ano de 13 

2002 e ressalta que o município apresenta um grande número de crianças com 14 

deficiência e que o trabalho é voltado para a área pedagógica, ou seja, não 15 

realiza tratamento clínico, que tem sala de recursos e que atende os alunos 16 

frequentadores das escolas municipais, atendendo 170 alunos das Escolas de 17 

Ensino Fundamental e 115 crianças das  Escolas de Educação Infantil, além do 18 

trabalho desenvolvido com os alunos “adultos” e que todo o investimento é feito 19 

pela Secretaria Municipal de Educação. Ressaltou que o Núcleo oferece cursos 20 

para os profissionais envolvidos no trabalho e que tem um grupo de pais de 21 

alunos que se encontram em reuniões promovidas pelo Núcleo, onde 22 

participam de palestras sobre todos os tipos de deficiências para melhor 23 

esclarecimento e conhecimento por parte dos envolvidos no processo 24 

educacional dos frequentadores. A orientadora de alunos Walléria Malagolli da 25 

Escola Elizabeth Cruz falou sobre a falta de capacitação para os profissionais 26 

que estão diretamente envolvidos com os alunos portadores de deficiência e 27 

discutiu-se a importância de desenvolver um curso de capacitação nesta área.  28 

2 - Curso de Conselheiros Escolares - A Conselheira Renata Fedrigo convidou 29 

os presentes à participarem no próximo dia 15 da palestra intitulada “Conselho 30 

Escolar: a participação cidadã na escola” que faz parte do I Encontro de 31 

Formação de Conselheiros Escolares de Piracicaba que será ministrada pela 32 

Professora e Conselheira Marilice; informou que a próxima palestra será sobre 33 

Orçamento Público do Município e Aplicação de Recursos. 3-  Encontro Pólo 34 

17 - Sandra pediu aos conselheiros sugestões de temas e datas para o 35 

encontro e falou de fazer uma pesquisa para saber as sugestões e 36 

expectativas das cidades participantes do Pólo 17, para melhor elaboração e 37 

organização do Encontro de Pólo em nossa cidade. 4- Encontro UNCME/SP - 38 

Renata informou sobre a sua participação no Encontro sobre a Gestão de 39 
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Planos Municipais de Educação”, que ocorreram na cidade de Marília e Avaré, 40 

onde foi buscar explicações e novos conhecimentos sobre o  site do Conviva 41 

Educação que é um ambiente virtual gratuito, que apoia a gestão das 42 

Secretarias Municipais de Educação para iniciar a alimentação dos dados para 43 

a construção dos Planos de Educação; falou que existe uma grande 44 

quantidade de material e que os mesmos precisam ser mais conhecidos e 45 

trabalhados pelos Conselhos Municipais de Educação e que conhecendo a 46 

realidade dos conselhos de outras cidades fica feliz por fazer parte de um 47 

Conselho participativo e ativo, que é diferente do que viu, pois soube de 48 

cidades onde o conselho somente existe no papel. 5 – Plano Municipal de 49 

Educação – A presidente Sandra informou que foi convocada para uma reunião 50 

no próximo dia 10 pela Secretária Municipal de Educação sobre o processo de 51 

construção do plano Municipal de Educação.  Informes –  Sandra informou 52 

sobre a participação da conselheira Renata como técnica da Secretaria 53 

Municipal no VI Encontro de Fortalecimento dos Conselhos Escolares que será 54 

nos dias 28, 29 e 30 de maio em Brasília. O Professor Klauber falou sobre os 55 

cursos técnicos da ETEC que estão sendo ofertados. Eu, Renata Cristina 56 

Fedrigo redigi esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela 57 

Presidente e demais conselheiros presentes.  58 


