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No dia doze de fevereiro de dois mil e quinze, às dezoito horas, estiveram 1 

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

conselheiros (as): Benedita Ivete Brandini Negreiros, Juliano Pereira Passos, 3 

Solange Prado Castel, Camila Rodrigues de Oliveira, Letícia Rocha Duarte, 4 

Genésio Aparecido da Silva, Joselene Rodrigues Henriques, Dagmar de Paula 5 

Queluz, Rosebelly Nunes Marques, Gabriela Zanin de Castro Vasconcellos, 6 

Daniela Aparecida Moreto, Rogéria Aparecida Garcia Cardozo, Maria Madalena 7 

Tricânico C. Silveira, Euclidia Maria Bombo Lacerada Fioravante e Fausto 8 

Silvestre e a presidente Sandra Helena Perina. Justificaram suas faltas os (as) 9 

conselheiros (as): Alessandra Regina Temperini, Iris Andia Meneguel Polezi, 10 

Maria da Graça Victorino de Paula e Klauber José Maecelli. Tendo como pauta: 11 

Expediente - Verificação do quórum, aprovação da ata da reunião anterior, 12 

justificativas e faltas. Ordem do dia - Registro CME – Apresentação escola, 13 

contas, PME, Encontro Estadual Piracicaba, Plano de ação e informes. A 14 

presidente verificou o quórum e deu início a reunião com apresentação das 15 

justificativas e faltas. Em seguida a presidente efetuou a leitura da ata da 16 

reunião anterior, dezembro. Concluída a leitura e em não tendo nenhuma 17 

alteração/correção a mesma foi aprovada. Finalizado o expediente, antes da 18 

entrada na ordem do dia o senhor vereador Paulo Roberto de Campos, em 19 

visita ao conselho, faz saudação aos conselheiros, colocando-se a disposição 20 

do conselho para as demandas que necessitarem do apoio do legislativo, o 21 

mesmo é membro da Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Ciência e 22 

Tecnologia da Câmara. O mesmo esteve acompanhado por um dos seus 23 

assessores. O nobre Vereador justificou não poder acompanhar o 24 

prosseguimento da reunião por ser dia de Sessão Camarária.  A presidente 25 

agradeceu a presença do Senhor Vereador, enfatizando o convite para que 26 

Vossa Senhoria possa vir outras vezes e relembrou que as reuniões são 27 

abertas. Dando prosseguimento a reunião adentrou-se na ordem do dia. 28 

Registro CME – Apresentação escola: A Senhora professora Wanda Maria 29 

Becari Ferraz, fez apresentação da escola Luciano Guidotti, para obtenção da 30 

renovação da certificação a escola. Diante da apresentação os (as) 31 

conselheiros (os) efetuaram perguntas, como objetivo de melhor conhecer a 32 

dinâmica de trabalho da unidade. Finalizada a apresentação será verificada a 33 

documentação, em não tendo nada que desabone será emitido o certificado. A 34 

professora Wanda Maria Becari Ferraz foi convidada a permanecer na reunião, 35 

ao que a mesma respondeu que permaneceria, pois gostava muito de 36 

participar. Contas: O senhor Paulo Torres responsável pela área financeira da 37 

Secretaria Municipal de Educação foi convidado para participar desta pauta, 38 

com o objetivo de explicar para os novos conselheiros (as), em especial aos 39 

membros (as) da comissão de contas do CME. O Mesmo esclareceu que para 40 

análise da prestação de contas se os membros do CME necessitarem dos 41 

processos bastam solicitá-los, que os ligados ao ensino encontram-se na 42 

própria secretaria, e que os de obras e de pessoal virão de outros prédios. 43 

Explica o que envolve receitas específicas da Educação Infantil e Ensino 44 

Fundamental. O que rege o artigo 212 da constituição, sobre a apreciação de 45 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/02/2015  
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vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 46 

compreendida a proveniência de transferências, na manutenção e 47 

desenvolvimento do ensino  e o artigo 70 da Lei 9.394, de 20/12/1996 – LDB – 48 

que define o que são gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino. E o 49 

artigo 71, da mesma lei, explicita o que não constitui despesas de manutenção 50 

e desenvolvimento do ensino. Ficou como encaminhamento que será 51 

agendada uma reunião da comissão de prestação de contas o senhor José 52 

Alexandre Pereira, conselheiro suplente na atual composição do CME, que 53 

esteve a frete da comissão na composição anterior, para que passe a dinâmica 54 

de análise da prestação de contas. O conselheiro Genésio também participará 55 

desta reunião. A escriturária Renata Fedrigo fará contato com o senhor José 56 

Alexandre para agendar a reunião. PME (Plano Municipal de Educação). A 57 

presidente, Sandra, expos que ocorrerá no dia vinte e seis de fevereiro às 58 

dezoito horas, no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação, a próxima 59 

exposição dos conteúdos desenvolvidos por cada subcomissão envolvida na 60 

elaboração do PME. Que todas as subcomissões estão trabalhando na análise 61 

dos dados colhidos e na elaboração da apresentação. O CME está responsável 62 

pela condução do processo da realização da Conferência Municipal de 63 

Educação, etapa necessária para a elaboração do PME. A Conferência tem 64 

data pré-agendada para ser realizada em oito e nove de maio de dois mil e 65 

quinze. Encontro Estadual Piracicaba. O décimo nono Encontro da UNCME 66 

será realizado em Piracicaba, para a definição dos encaminhamentos 67 

necessários para a realização do mesmo, foi realizada uma reunião na sede da 68 

Secretaria, com a participação do senhor professor Arthur Costa Neto, 69 

Presidente da UNCME São Paulo, para definir a data do encontro e outros 70 

pontos como espaço/auditório, mobiliário, segurança, café, lanche, foto 71 

filmagem e duração do mesmo. Da parte dos representantes de Piracicaba a 72 

sugestão e desejo é que o mesmo ocorra em agosto. Tal sugestão está em 73 

avaliação por parte da diretoria da UNCME. Ocorrerá em São Paulo no dia 74 

vinte de fevereiro de dois mil e quinze, reunião da Diretoria da UNCME para 75 

fechar a data. A escriturária Renata Fedrigo defenderá a proposta de 76 

realização no mês de agosto, durante a reunião da executiva da UNCME. Foi 77 

aberta a possibilidade de um(a) conselheiro (a) poder acompanha-la, mas não 78 

houve disponibilidade dos(as) conselheiros(as). O encontro de Piracicaba está 79 

sendo pensado para 500 pessoas e terá como tema central “Conselhos 80 

Municipais e a Gestão Democrática”, que é a meta dezenove PNE. Os “mimos” 81 

para os palestrantes do Encontro estão sendo articulados junto a ESALQ. Para 82 

os momentos culturais, a sugestão apresentada pela presidente do CME, foi 83 

que sejam apresentações culturais desenvolvidas por alunos da rede, proposta 84 

que foi acatada por todos (as) os (as) demais conselheiros (as). Para o 85 

momento da apresentação das práticas do Município fechou-se pela 86 

apresentação de uma prática bem sucedida da Educação Infantil e uma do 87 

Ensino Fundamental, ficando com sugestão que a supervisão elabore uma 88 

apresentação geral envolvendo as ações de maior relevância.  Plano de ação 89 

2015. A escriturária Renata enviará para todos (as) os (as) conselheiros (as) 90 

um modelo de plano de ação, para que cada conselheiro(a) possa dar suas 91 

contribuições, para posterior aprovação. Informes: A Presidente informa que 92 

toda escola de educação infantil agora está sobre a direção o Departamento da 93 

Educação Infantil. Eu, Genésio Aparecido da Silva, redigi esta ata que depois 94 
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de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros 95 

presentes 96 


