ATA DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACICABA

Ata da IV Conferência Municipal de Educação, realizada nos dias oito e
nove de maio de dois mil e quinze, nas dependências da Secretaria
Municipal de Educação, das 8 horas às 17 horas, tendo uma hora de
intervalo para almoço. Participaram todos os inscritos na condição de
Delegados e Ouvintes e número de cento e noventa e quatro (194)
inscritos, destes dezessete (17) ouvintes e cento e setenta e sete (177)
Delegados. Os Delegados natos, os quais participaram do processo desde
o mês de setembro de dois mil e quatorze, eleitos pelos pares, momento
em que todos os segmentos com representatividades das redes:
municipal, estadual e federal, a sociedade civil e organizações ligadas à
educação, responderam ao convite para participação e estiveram
presentes. Credenciaram-se cento e trinta e quatro (134) pessoas até às
dez horas do dia oito, primeiro dia do evento. Durante a leitura e votação
do Regimento da Conferência, a Plenária em votação, decidiu por ampliar
o horário até às quatorze horas, desde que as pessoas já tivessem inscritas
para a Conferência e com possibilidade de migrarem da condição de
Ouvintes para Delegados, exceto para o eixo Educação Infantil o qual já
estava com o número máximo de participantes. No retorno aos trabalhos,
após o almoço, o número de credenciados passou a cento e sessenta e
seis (166), destes apenas quatro ouvintes permaneceram nessa condição,
por estarem inscritos no eixo de Educação Infantil, os demais cento e
sessenta e dois estiveram como Delegados, com direito a voz e voto. No
período manhã foi realizada a abertura do evento com apresentação
cultural, composição da mesa tendo a Presidente do CME, Profª Sandra
Helena Perina, a Secretária de Educação Profª Angela Maria Cassavia Jorge
Corrêa, o Prof. Sebastião Ferreira, representando o Dirigente de Ensino,
Prof. Fábio Negreiros, o Vereador Pedro Kawai, Presidente da Comissão de
Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal e o
Sr. Prefeito Gabriel Ferrato. Na sequência houve palestra com a Profª
Marialba da Glória Garcia Carneiro, representante da UNDIME, cujo tema
foi “Os Desafios da Implantação do Plano Municipal de Educação”. Como
sequência das atividades tivemos a leitura do Regimento pelo Conselheiro

Genésio da Silva, momento em que a Plenária aprovou-o por
unanimidade. No período da tarde do dia oito e manhã do dia nove os
trabalhos aconteceram dentro dos nove eixos com a presença dos (das)
delegados (as), mediados pelas coordenadoras de eixo, havendo ainda os
redatores e os relatores que expuseram os trabalhos dos eixos na Plenária
Final, sendo eles: Educação Infantil – Profª Flávia Nunes de Moraes,
Karina A. Garcia e a Profª Iris Andia Meneghel Polezi; Ensino Fundamental
I – Profª Mara Silvia Martins de Oliveira, Laurent Lima e Profª Sandra
Regina de Souza; Ensino Fundamental II - Laís Ferraz de Camargo,
Fernanda P. Borsatto e Profª Priscila Lima Pedrassani; Ensino Médio –
Profª Nair Paulino Fujita, Yaísa da S. G. Costa e Anselmo Figueiredo;
Educação Profissional - Profª Gabriela Zanin de C. Vasconcelos, Raul Garin,
sendo a primeira também a relatora; Ensino Superior – Profª Elaine
Aparecida Barella, Paulo Roberto Cristofolett e Profª Rosebelly Nunes
Marques; Educação Especial – Profª Érica Aparecida Eugênio, Marcos
Roberto Romanin e Profª Diva da Guia Freitas; Educação de Jovens e
Adultos – Profª Vanderli R. Vasconcelos/ Profª Sanger Ap. de S. Ariozo,
Angela Ferreira e Profª Márcia Vieira; Gestão Democrática do PME –
Profª Solange Prado Castel, Josivani S. Motta e Profª Milena Barbosa de
Lima da Rocha. Diante da não previsão de horário de término de registro
de presença, a Coordenação Executiva deliberou por uma hora de
tolerância. Em consonância com Regimento aprovado, art. 3º, o material
oriundo da Consulta Pública, bem como o recebido na Audiência Pública
coube para decisão na coordenadoria dos eixos, sendo estes considerados
e levados à votação e citados ou não na Plenária Final, se assim ficou
definido em cada eixo. Com a finalização dos trabalhos nos eixos, tendo
sidos colocados em votação os destaques recebidos e, aprovados pela
maioria de cinquenta por cento mais um dos votos, conforme prevê o
Regimento, apenas foram levados à Plenária Final para leitura e
conhecimento e na sequência submetidas à votação. As contribuições dos
eixos que não foram aprovadas nos mesmos, tendo uma votação maior
que trinta por cento e menor que cinquenta por cento, foram aprovadas
ou rejeitadas. As moções recebidas e admitidas pela Comissão Executiva
da Conferência, em acordo com o art. 22 do Regimento foram
encaminhadas para deliberação da Plenária Final e aprovadas por maioria

simples, ou seja, cinquenta por cento mais um de votos dos presentes.
Houve questionamento por parte dos grupos que não tiveram suas
moções admitidas, uma por não haver o número suficiente de assinaturas,
ou seja, trinta e três assinaturas dos presentes, vinte por cento das
assinaturas dos credenciados, cento e sessenta e seis pessoas e as outras
duas por não atenderem o previsto no Regimento. Mesmo assim foram
lidas e submetidas à votação para verificar se entrariam para votação
enquanto moção, tendo a Plenária rejeitado as referidas indicações. As
moções aprovadas foram em número de seis, sendo duas de aplauso, duas
de apelo e duas de repúdio. A IV Conferência Municipal de Educação foi
encerrada estando presentes o Prefeito Municipal Prof. Gabriel Ferrato, o
Vereador Pedro Kawai, a Presidente do CME Profª Sandra Perina, a
Secretária de Educação Profª Angela M. Jorge Corrêa e os (as) delegados
(as). Diante de uma breve avaliação do evento e tendo havido a
parabenização a todos os membros do Conselho, aos integrantes da
Comissão Geral Coordenadora e Subcomissões dos nove eixos, aos (as)
delegados (as) presentes, aos (as) funcionários (as) da SME que deram
todo o suporte para a realização do evento, foi encerrada a Conferência. A
sistematização do Plano Municipal de Educação de Piracicaba deverá
acontecer nos dias onze e doze e ser encaminhada ao CME e à revisão
textual. Após este processo, o Plano Municipal de Educação será
protocolado ao Sr. Prefeito Municipal, pelo Conselho Municipal de
Educação, acompanhado do Parecer deste Colegiado. Anexa a esta ata o
Regimento da Conferência e juntamente com as seis moções aprovadas na
Plenária Final da Conferência. As moções serão encaminhadas aos
respectivos órgãos competentes. Eu, Sandra Helena Perina, presidente,
redigi esta ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, pelo vicepresidente e pelo primeiro secretário.

