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No dia onze de dezembro de dois mil e quatorze, às dezoito horas, estiveram 1 

reunidos na sala do CME, os (as) conselheiros: Benedita Ivete Brandine de 2 

Negreiros, Alessandra Regina Temperini, Dagmar de Paula Queluz, Euclidia 3 

Maria Bombo Lacerda Fioravante, Maria da Graça Victorino de Paula, Iris Andia 4 

Meneghel Polezi, Genésio Aparecido da Silva, Juliano Pereira Passos, Solange 5 

Prado Castel, Letícia Rocha Duarte, Rosebelly Nunes Marques e Sandra 6 

Helena Perina. Justificaram suas faltas os conselheiros: Joselene Rodrigues 7 

Henriques, Gabriela Zanin de Castro Vasconcelos, Daniela Aparecida Moreto, 8 

Klauber José Maecelli e Fausto Silvestre da Rocha. Os assuntos tratados nesta 9 

reunião foram: verificação de quórum, aprovação da Ata da reunião anterior, 10 

justificativas de faltas dos membros não presentes, Plano de Ação, relatos dos 11 

CGC/ PME, calendário CME de 2015, Encontro Estadual UNCME – Tema, GT 12 

Contas e Informes.A Presidente do CME Sandra falou sobre o Plano de Ação 13 

de 2015, considerando que em 2015 ocorrerá o evento Encontro Estadual da 14 

Educação da UNCME. Foi sugerido que os conselheiros presentes pensassem 15 

sobre um possível tema para o encontro, já que a cidade de Piracicaba sediará 16 

o evento. O grupo deveria refletir sobre o que o Conselho deseja e espera 17 

realizar em 2015, quais seriam as propostas da Comissão para dirigir suas 18 

ações. Além das reuniões ordinárias serão necessários outros encontros da 19 

Comissão para refletir os eventos da Secretaria Municipal da Educação. Alguns 20 

membros questionaram os temas dos encontros anteriores, para evitar a 21 

repetição de propostas. O grupo concordou que um tema relevante e atual da 22 

Educação é o Plano Nacional da Educação (PNE), atrelado à elaboração do 23 

Plano Municipal da Educação (PME). De alguma forma, alguns membros do 24 

CME estarão envolvidos na elaboração do documento da PME e esse 25 

envolvimento poderia influenciar as reflexões do tema do evento. Foi sugerido 26 

como proposta de tema as experiências e as práticas educativas. Também foi 27 

sugerido que além das experiências e das práticas educativas fosse incluído o 28 

assunto História da educação. Uma conselheira acredita que o encontro 29 

estadual deve trazer como proposta a realidade dos Conselhos Municipais da 30 

Educação e deixar que as Comissões dos Planos Municipais da Educação 31 

tenham seu foco no PNE. O grupo concordou que talvez seja mais interessante 32 

sugerir uma proposta de tema mais abrangente para permitir recepcionar um 33 

maior número de pessoas que possam participar do evento e apresentar 34 

assuntos diversos ligados à educação e principalmente aos assuntos de 35 

responsabilidade dos Conselhos Municipais da Educação. A dinâmica do 36 

evento é baseada em relatos e palestras mas não tem cunho científico. Na 37 

oportunidade também foi mostrada a programação do último evento, para que 38 

todos conselheiros se atualizassem e soubessem as características do evento. 39 

Os temas dos dois últimos encontros foram: “Os desafios da educação, os 40 

planos municipais de educação e os conselhos municipais de educação” e 41 

“Desafios para o Conselho Municipal da Educação diante do novo Plano 42 

Nacional da Educação e da elaboração do Plano Municipal da Educação”. Os 43 

conselheiros também questionaram a estrutura e a logística que seriam 44 

necessários para o evento, como hotéis, locais para as palestras, reuniões e 45 

relatos acontecerem. Foi lembrado que a Meta 19 do PNE prevê a importância 46 
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e o fortalecimento dos Conselhos e suas relações com a representatividade de 47 

todos segmentos da sociedade. Os conselheiros acataram que estas 48 

considerações poderiam ser parte do tema do evento da UNCME. Além da 49 

importância e do fortalecimento foi sugerido acrescentar o tema ‘compromisso’ 50 

que os Conselhos Municipais devem assumir. Os conselheiros presentes 51 

reuniram todas as sugestões de temas e concordaram que seria como 52 

proposta inicial o tema ‘A importância da Meta 19 no fortalecimento do 53 

Conselho Municipal da Educação, valorizando o compromisso na implantação 54 

e acompanhamento do Plano Nacional da Educação’. O Plano de Ação será 55 

enviado aos integrantes via e-mail e a presidente pediu que fizessem 56 

sugestões e contribuições. O calendário do Conselho Municipal da Educação 57 

de 2015 foi definido, considerando que em janeiro é recesso e férias do CME, 58 

as reuniões ordinárias serão iniciadas em fevereiro. Ficou assim determinado o 59 

calendário das reuniões ordinárias: 12/02/2015, 12/03/2015, 09/04/2015, 60 

14/05/2015, 11/06/2015, 02/07/2015, 13/08/2015, 10/09/2015, 08/10/2015, 61 

12/11/2015 e 10/12/2015. Os conselheiros aprovaram sem objeções as datas 62 

das reuniões ordinárias. Sobre o item GT Contas da pauta, foi esclarecido que 63 

se trata de atribuição da Comissão de Finanças do CME. Uma integrante desta 64 

comissão pediu que pudesse analisar todos os documentos e se inteirar de 65 

todo o material para depois repassar ao Conselho suas informações. Os dados 66 

a serem analisados são referentes à Secretaria Municipal da Educação. A 67 

presidente do CME sugeriu que Paulo Torres apresente ao CME 68 

esclarecimentos e definições relacionados às verbas destinadas e utilizadas na 69 

SME, já que muitos conselheiros são novos integrantes e não conhecem a 70 

dinâmica das Comissões. A presidente informou sobre a publicação da 71 

Instrução Conjunta que desobriga a certificação digital e o pagamento referente 72 

ao serviço de informação do imposto de renda dos órgãos públicos e das 73 

instituições sem fins lucrativos. Publicação da Instrução Normativa RFB n° 74 

1.524, de 08/12/2014 publicada no DOU de 09/12/2014, seção 1, pag.22 que 75 

alterou Inst. Normativa RFB n° 1.422 de 19/12/2013. A conselheira Solange 76 

apresentou relato sobre a reunião de formação para elaboração dos Planos 77 

Municipais de Educação. A conselheira disse que os municípios presentes na 78 

reunião possuem realidades diferentes das do município de Piracicaba, que 79 

destaca-se em tamanho, números e situação da educação de um modo geral. 80 

Eu, Leticia Rocha Duarte, redigi esta ata que depois de aprovada será 81 

assinada por mim, pela Presidente e demais conselheiros presentes. Sem 82 

mais.  83 


