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 No dia quatorze de agosto de dois mil e quatorze, às dezessete e trinta horas, 1 

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

conselheiros (as): Renata Cristina Fedrigo, Genésio Aparecido da Silva, Márcia 3 

Juliana Zulini, Cristiane Guineza Neves Nercolini, Maria Madalena Tricânico de 4 

Carvalho Silveira, Adriana D’Abronzo Duarte, José Alexandre Pereira, Benedita 5 

Ivete Brandini de Negreiros, Marilice Trentini Oliveira, Ronaldo Maciel e a 6 

presidente Sandra Helena Perina. Justificaram suas faltas os conselheiros: 7 

Anilton Fernandes Rissato, Jimmy Johann Montenegro Molina, Klauber José 8 

Marcelli e Letícia Vidor de Souza Reis. Os assuntos tratados nesta reunião 9 

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

anterior, 3- Justificativa de falta. II. Ordem do dia: 1- Registro CME - ESALQ – 11 

A presidente deu início aos trabalhos do dia agradecendo a presença e 12 

apresentou o Professor Claudio Haddad que é o Coordenador do Projeto de 13 

Equoterapia e a Sra Sonia Maria Welfini, gerente da área administrativa do 14 

projeto. O professor explicou que a Equoterapia é um método terapêutico e 15 

educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar, 16 

nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento 17 

biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais e 18 

que através dos movimentos do cavalo tem a possibilidade de acelerar a 19 

melhora do paciente tonificando sua musculatura e que em agosto de 2001 a 20 

ESALQ decidiu extinguir o setor de cavalos na parte esportiva e deu origem ao 21 

projeto de cunho social que reuniu um grupo de terapeutas e assim foi fundado 22 

o Projeto de Equoterapia e explicou que visam três objetivos: 1- Prestação de 23 

serviços à comunidade; 2- A formação de novos Equoterapeutas e 3- Pesquisa 24 

científica através dos dados levantados com o projeto, que já realizou mais de 25 

90 mil atendimentos desde a sua fundação e que toda a parte financeira é 26 

realizada pela Fundação, todos os atendimentos são realizados através de 27 

autorização/solicitação médica e atendem vários perfis (síndrome de down, 28 

paralisia cerebral, traumas de coluna e outros). Hoje o projeto atende 70 29 

pessoas por semana através do uso de 9 celas de atendimento e está com 30 

uma lista de espera de aproximadamente 40 pessoas. Logo em seguida todos 31 

os conselheiros tiveram oportunidade em solicitar esclarecimentos para a 32 

representante da Fundação e os conselheiros presentes chegaram a conclusão 33 

de que o Parecer de Utilidade Pública para a Fundação foi Favorável. 2- 34 

Pedido da Escola Juliana Dedini Ometto - O CME recebeu do Conselho de 35 

Escola da Escola Municipal Juliana Dedini Ometto, localizada à Rua Manoel 36 

Ocanã, 81 - Bairro Santa Fé, a solicitação para aprovação da ação em que o 37 

referido conselho alterou as Normas de classificação das crianças mudando-38 

as, durante o ano letivo em curso, do período Parcial para o Integral e vice-39 

versa, já para o segundo semestre de 2014, o que contraria a decisão anterior 40 

encaminhada pela SME, Orientação para a Rede 04 e 09 de 2014 , Sandar 41 

ressaltou que a decisão da SME por meio de Normativas concretizou-se após 42 

consulta feita ao CME representado na oportunidade por sua Presidente 43 

Sandra Helena Perina e membros do Conselho e os vereadores Pedro Kawai, 44 

Presidente da Comissão de Educação e Cultura, na Câmara e o Vereador 45 

Paulo Campos, relator da Comissão ,em 25/08/13 .De posse do pedido, o CME 46 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/08/2014  
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ouviu a diretora da escola Sta. Valéria Ramalhão a qual esteve representando 47 

a presidente do Conselho Sra. Lucimara Valentina Valencio Ferezini que 48 

esteve impossibilitada em comparecer para esclarecer o motivo que levou a 49 

tomada de decisão quanto a alterar os períodos Integral/Parcial durante o ano 50 

em curso, o que contraria as orientações da SME enquanto Rede/ Sistema de 51 

Ensino. A diretora falou que foi desenvolvido um trabalho de conscientização 52 

dos pais que participaram de assembleia e discutiram o assunto em Conselho 53 

Pleno em que todos tiveram oportunidade em solicitar esclarecimentos para a 54 

representante do Conselho de Escola e da diretora Valéria, Os conselheiros 55 

presentes chegaram a conclusão de que as três instâncias envolvidas devem 56 

estar presentes para que a votação do Parecer possa ser emitido. Sendo 57 

assim, foi agendada uma Reunião Extraordinária do CME para o dia 26/08/14 58 

com a presença da Secretária de Educação Profª Angela Maria Cassavia Jorge 59 

Corrêa e o Presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores 60 

Sr. Pedro Kawai e supervisora da escola, Aline Ambrosano. 3- Encontro 61 

Estadual UNCME – Guarulhos. Nos dias 11, 12 e 13 de agosto aconteceu em 62 

Guarulhos o XVIII Encontro Estadual da União dos Conselhos Municipais de 63 

Educação – UNCME. A abertura oficial do evento ocorreu o dia 11 com o 64 

palestrante Carlos Augusto Abicalil, que abordou o tema “Desafios para os 65 

Conselhos Municipais de Educação diante do Novo Plano Nacional de 66 

Educação e da Elaboração dos Planos Municipais de Educação”, aconteceu 67 

também a Mesa: “Desafios para a implementação do PNE dos municípios”, 68 

enfocando os aspectos do financiamento e de sua regulamentação em âmbito 69 

nacional, com os palestrantes José Marcelino e Salomão Ximenes, tivemos 70 

oficinas, atividades culturais e debates que abordam tanto o papel e função dos 71 

conselhos e a questão da identidade dos profissionais que neles atuam, além 72 

da apresentação da plataforma Arkos para incentivo à leitura. O evento teve o 73 

objetivo de consolidar os Conselhos Municipais de Educação do Estado de São 74 

Paulo como órgãos colegiados e representativos  da sociedade, reconhecendo 75 

a importância da formação, aprimoramento e ampliação do universo 76 

pedagógico e cultural dos Conselhos. Piracicaba sediará o XIX Encontro 77 

Estadual da União dos Conselhos Municipais de Educação, ocorrerá na 78 

segunda quinzena de Março de 2015. 4- GT Contas- Parecer da Análise de 79 

Contas - Os conselheiros do GT Contas apresentarão na próxima Reunião 80 

Ordinária o Parecer das Contas por eles analisado. 5- Plano Municipal de 81 

Educação - Sandra informou que algumas Reuniões estão agendadas com a 82 

Secretária Municipal de Educação e com os Grupos de Trabalho sobre a 83 

construção do Plano Municipal de Educação e que as comissões serão 84 

formadas e avançaremos ao processo de envolvimento das instituições e 85 

organização do novo Plano. 6- Informes - Sandra informou sobre o Whorkshop 86 

“ Práticas do Conselho de Escola”, que será realizado no próximo dia 4 de 87 

setembro às 19 horas no Anfiteatro  da Secretaria Municipal de Educação de 88 

Piracicaba; 6.1- O conselheiro Genésio Informou sobre o evento” Música em 89 

cena”, que será realizado pela ArcelorMittal Gonvarri no SESI Piracicaba a 90 

partir de hoje(14 de agosto) até o dia 29 às 19horas. 6.2- A conselheira 91 

Madalena informou sobre o XIX Seminário Regional da Escola de Pais que 92 

apresentará a palestra “A importância dos primeiros anos de vida no 93 

desenvolvimento da personalidade” que será realizado no próximo dia 21 de 94 

agosto às 20 horas no Salão de festas da Paróquia São Judas Tadeu. Tendo 95 
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em vista que foram esgotados os assunto da pauta designada para esta 96 

reunião e todos os informes a presidente agradeceu por mais este trabalho a 97 

todos os presentes convocando os para a próxima reunião já agendada e para 98 

a extraordinária a ser marcada. Eu, Renata Cristina Fedrigo redigi esta ata que 99 

depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais 100 

conselheiros presentes. 101 


