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No dia doze de março 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): Alessandra Regina Temperini, Benedita Ivete Brandini 3 

Negreiros, Juliano Pereira Passos, Solange Prado Castel, Genésio Aparecido 4 

da Silva, Joselene Rodrigues Henriques, Dagmar de Paula Queluz, Rosebelly 5 

Nunes Marques, Iris Andia Meneguel Polezi, Gabriela Zanin de Castro 6 

Vasconcellos, Daniela Aparecida Moreto, Rogéria Aparecida Garcia Cardozo, 7 

Maria Madalena Tricânico C. Silveira, Maria da Graça Victorino de Paula, 8 

Fausto Silvestre e a presidente Sandra Helena Perina. Justificaram suas faltas 9 

as conselheiras: Letícia Rocha Duarte e Camila Rodrigues de Oliveira. Tendo 10 

como pauta: Expediente - Verificação do quórum, aprovação da ata da reunião 11 

anterior, justificativas e faltas. Ordem do dia - Registro CME – apreciação e 12 

aprovação de parecer, Contas, Conferência Municipal de Educação/PME, 13 

Encontro Estadual Piracicaba, Plano de Ação e Informes. A presidente verificou 14 

o quórum e deu início a reunião com apresentação das justificativas e faltas. 15 

Em seguida a presidente efetuou a leitura da ata da reunião anterior, de doze 16 

de fevereiro de dois mil e quinze. Concluída a leitura e em não tendo nenhuma 17 

alteração/correção a mesma foi aprovada. Dando prosseguimento a reunião 18 

adentrou-se na ordem do dia. Registro CME – apreciação e aprovação de 19 

parecer: Apresentado o parecer elaborado pelas comissões de educação 20 

básica referente à solicitação da escola Luciano Guidotti, para obtenção da 21 

renovação da certificação da mesma. Diante da apresentação os (as) 22 

conselheiros (os) aprovaram o parecer que foi assinado pela presidente Sandra 23 

Helena Perina e pelas conselheiras da Comissão de Educação Básica, Iris 24 

Andia Meneghel Polezi e Joselene Rodrigues. Os conselheiros (as) 25 

aproveitaram para esclarecer dúvidas sobre o processo de concessão dos 26 

registros. Sendo esclarecido para os (as) novos (as) conselheiros (as) que 27 

existe uma relação de documentos que as unidades escolares devem 28 

apresentar, esses são averiguados e em se tendo alguma dúvida será  29 

efetuada visita in loco. Na oportunidade, foi esclarecido também que as 30 

unidades/instituições de Educação Infantil têm o prazo de até o final do 31 

primeiro semestre de dois mil e quinze para que atualizem seus cadastros. As 32 

instituições particulares que ofertam somente Educação Infantil são 33 

supervisionadas pela Secretaria Municipal de Educação e as que possuem 34 

também Ensino Fundamental são supervisionadas pela Diretoria de Ensino – 35 

Região de Piracicaba. Aproveitando a oportunidade foi informado que a 36 

escriturária Renata Cristina Fedrigo está orientando as unidades que estão 37 

com dificuldades para a elaboração do Relatório Anual de Atividades – RAA. 38 

Contas: A comissão de finanças, após avaliação dos documentos contábeis 39 

tinha algumas dúvidas sobre a composição das planilhas de custo, que foram 40 

esclarecidas em reunião com senhor Paulo Torres, responsável pela área 41 

financeira da Secretaria Municipal de Educação. Após os esclarecimentos a 42 

comissão emitiu parecer favorável, o que foi acompanhado pelos demais 43 

conselheiros (as). Conferência Municipal de Educação/PME. A presidente 44 

socializa que no encontro realizado em vinte e seis de fevereiro com Comissão 45 
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Geral Coordenadora (CGC) e as subcomissões constituídas para dar 46 

andamento na elaboração do Plano Municipal de Educação, foi muito boa, na 47 

ocasião cada subcomissão apresentou os dados que haviam levantado o 48 

diagnóstico e as metas. Nesta etapa cada uma das subcomissões está 49 

finalizando o texto, a partir das sugestões/apontamentos da CGC, para que se 50 

feche o documento preliminar a ser colocado em consulta pública, o que deve 51 

ocorrer na segunda quinzena de abril de dois mil e quinze. A Conferência 52 

Municipal de Educação, responsabilidade do CME ocorrerá nos dias oito e 53 

nove de maio de dois mil e quinze. Na conferência o texto preliminar do Plano 54 

Municipal deverá ser apreciado e aprovado pelos (as) delegados (as), 55 

juntamente com as emendas apresentadas a partir da consulta pública. Será 56 

constituída uma comissão do CME para dar andamento nos trabalhos 57 

Preparatórios da Conferência, juntamente com uma comissão interna da SME. 58 

A escriturária Renata Cristina Fedrigo está em contato com uma possível 59 

palestrante para a palestra de abertura da Conferência. Encontro Estadual 60 

Piracicaba: Em reunião realizada em São Paulo no dia vinte de fevereiro de 61 

dois mil e quinze, reunião da Diretoria da UNCME a escriturária do CME, 62 

Renata Cristina Fedrigo, fez defesa da realização do encontro para o mês de 63 

agosto. O que foi acatado pela Diretoria da UNCME, ficando fechadas as datas 64 

de cinco, seis e sete de agosto. O conselheiro Juliano Pereira Passos realizou 65 

conversa com a empresa do Grupo Neo Química, do ramo de fármacos, para o 66 

fornecimento de materiais como canetas e blocos para anotações. A empresa 67 

se dispôs a oferecer esse material e também alguns kits/brindes para serem 68 

ofertados para os participantes em contrapartida a mesma solicita um espaço, 69 

no local do evento, para expor sua marca e produtos. Tal parceria foi ratificada 70 

pelos conselheiros (as). O conselheiro Juliano Pereira Passos dará os 71 

encaminhamentos necessários para a consolidação da parceria. Plano de 72 

Ação: Mediante proposta sistematizada, encaminhada previamente pela 73 

escriturária Renata Cristina Fedrigo, foi feita na reunião a apreciação, 74 

complementação e aprovação do Plano de Ação do CME com quatorze ações 75 

e as suas respectivas operacionalizações. Informes: A conselheira Rosebelly 76 

Nunes Marques apresenta sugestão da criação de um instrumento para 77 

divulgação das ações educacionais da SME, aos moldes de uma revista. O que 78 

foi bem visto pelos conselheiros (as). Tal propositura deve oportunamente ser 79 

apreciada no CME. Ao longo da reunião foi requerido dos (as) conselheiros (as) 80 

que atualizassem em lista o grau de instrução de cada um (a), para atualização 81 

no sistema da AUDESP, Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do Tribunal 82 

de Contas do Estado de São Paulo. Eu, Genésio Aparecido da Silva, redigi 83 

esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e 84 

demais conselheiros presentes. 85 


