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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10/03/2016
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No dia dez de março de dois mil e dezesseis, às dezoito horas, estiveram
reunidos na sala de reuniões do CME no térreo do prédio anexo a SME: os (as)
conselheiros (as): Maria da Graça Victorino de Paula, Juliano Pereira Passos,
Solange Prado Castel, Iris Andia Meneghel Polezi, Camila Rodrigues de Oliveira,
Dagmar de Paula Queluz, Joselene Rodrigues Henriques, Maria Madalena
Tricânico C. Silveira e Rogéria Aparecida Garcia Cardozo. Justificaram suas
faltas as conselheiras: Gabriela Zanin de Castro Vasconcellos. Tendo como
pauta: Expediente - Verificação do quórum, aprovação da ata da reunião anterior,
justificativas e faltas. Iniciamos a reunião com a leitura da ata da reunião anterior,
que não foi assinada, pois foram feitas algumas correções. Quanto aos
documentos da LANISA, foram protocolados no dia de hoje, não havendo tempo
hábil para sua análise. Recebemos os documentos da Procuradoria da Prefeitura
Municipal de Piracicaba, contendo a avaliação do pedido feito por este Conselho,
quanto a permanência ou não da conselheira Benedita Ivete Negreiros. Pela
análise a mesma não poderá mais permanecer no CME, como conselheira.
Recebemos, também, o documento contendo a indicação de duas conselheiras
do Conselho Tutelar, como titular: Sandra Virgínia Momesso Gimenes e
suplente: Angélica Marisa Avanci Aversa. Com este documento será
encaminhado o pedido para a publicação no Diário Oficial do Município, tornando
oficial a presença das duas novas conselheiras. O conselheiro Juliano informou
que recebeu do Setor Financeiro, documentos referentes ao quarto trimestre de
dois mil e quinze, da SME, porém ainda não o leu. O CME convidou as Sras.
Daisy Eluf, da Merenda Escolar e Sandra Ferreira, do Departamento de
Informática, para fazerem uma explanação sobre seus departamentos e seus
gastos financeiros. Sandra ferreira informou o número de funcionários, cursos
administrados e para quem se destina.Explicou detalhadamente como é
realizada a compra de equipamento pela SME, nas escolas municipais, centros
digitais, bem como o cálculo utilizado para a compra de toner. Informou, também,
sobre o uso/custo da internet e se disponibilizou a enviar por e-mail a explanação
feita por ela. Em seguida Daisy agradeceu o convite, informou que é
Coordenadora Geral da Merenda e explicou que a mesma é dividida em dois
sistemas: Autogestão e Tercerizadas e fez uma comparação entre os dois. Na
Tercerização, atende setenta e oito mil alunos, do ensino fundamental, médio e
EJA, utilizando duzentas e vinte e quatro merendeiras, sendo tudo oferecido pela
empresa terceirizada, hoje Nutriplus. Na Autogestão, são atendidas treze
EMEIEF’s, sessenta e sete EMEI’s, com mais de dezesseis mil crianças.
Esclareceu de onde recebemos as verbas e como utilizá-las. Nada mais
havendo, encerrou-se a reunião. Eu, Maria da Graça Victorino de Paula, redigi
esta ata que depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e
demais conselheiros presentes.
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