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Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 1 

estiveram reunidos na Sala dos Conselhos, no térreo do prédio anexo a SME: 2 

os (as) conselheiros (as): Viviane Regina Gimenes Cavalcante, Regina Helena 3 

Machado Santos, Nair Paulino Fujita, Solange Prado Castel, Daniela Farto 4 

Brugnerotto de Aguiar, José Carlos Fernandes, Klauber José Maecelli, Euridéia 5 

Ribeiro de D’Assunção, José Ferreira Matos, e a secretária da Sala dos 6 

Conselhos: Renata Cristina Fedrigo. A reunião foi ministrada pela presidente 7 

Viviane seguindo a Ordem do Dia: Análise e Parecer referente as reuniões 8 

dos GT’s; Plano de Ação 2020 – Definir ações da Comissão de 9 

Planejamento, Legislação e Normas; Organização das Comissões para 10 

Análise do Currículo do Município de Piracicaba; Avaliação do 23° 11 

Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME; 12 

Informes. Iniciou-se a reunião com a leitura, realizada pela presidente Viviane, 13 

das atas das reuniões que se referem aos dias dez e vinte e quatro de outubro 14 

ambas do ano corrente. Logo, conduziu a leitura dos documentos encaminhados 15 

pelo grupo de trabalho da Educação Básica, o qual pontua a necessidade de 16 

uma nova visita na Escola Municipal Edilene Marli Borguesi, mencionada na 17 

análise dos relatórios das obras nas escolas. Diante dos expostos, os 18 

conselheiros afirmam que a visita deverá ser realizada estabelecendo alguns 19 

critérios para a finalização do relatório do GT. Na ocasião o conselheiro José 20 

Ferreira Matos, coloca sobre a reunião com os moradores do bairro Cecap, 21 

salienta algumas posições dos mesmos, no que se refere ao entorno da Escola 22 

Estadual Adolpho Carvalho. Neste sentido, procurou o diretor da unidade 23 

escolar, e expõe sua insatisfação quanto ao atendimento oferecido, 24 

demonstrando se sentir destratado pelo gestor. Afim de buscar uma posição 25 

advinda da Escola, agendou uma reunião com a supervisão da escola. Deste 26 

modo, colocou para os conselheiros que logo que receber alguma posição sobre 27 

esse descomprometimento com os arredores da escola, ocasionando lixo, mato 28 

alto e resíduos diversos, vai retomar o assunto novamente para o Conselho 29 

Municipal de Educação. Para assim, caso o problema não se resolva, através do 30 

CME, conseguir alguma providência cobrada pelos moradores, o qual se faz 31 

representativo. A conselheira Euridéia faz algumas colocações sobre a situação 32 

“deplorável” que as escolas do Estado estão passando, mediante essa 33 

colocação, a conselheira Regina pontua que o CME pode estabelecer algumas 34 

metas com intervenções para o ano vindouro. Em pauta, inicia-se a leitura da ata 35 

do dia vinte e três de outubro deste ano, do GT Comissão de Finanças, o qual 36 

salienta a necessidade do CME, convidar o funcionário do financeiro: Paulo, para 37 

compartilhar algumas explicações sobre os valores gastos com horas extras, do 38 

primeiro trimestre deste ano, no qual os relatórios foram aprovados, em parceria 39 

com o Conselho do Fundeb. Mas, para a próxima reunião ordinária faremos a 40 
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leitura dos relatórios e aprovação dos mesmos. Plano de Ação 2020: Visita a 41 

Escola Municipal Edilene Marli Borguesi, no dia quatro de dezembro às dez 42 

horas e trinta minutos, com as conselheiras: Viviane, Regina, Solange e Mariana, 43 

para finalizar o relatório do GT Educação Básica. Ações para o próximo ano: 44 

Participação do CME na reelaboração do Regimento Comum das Escolas 45 

Municipais; Iniciar em fevereiro estudos sobre a Legislação do CME; Dar início 46 

aos estudos sobre Direitos Humanos. Organização das Comissões para 47 

Análise do Currículo do Município de Piracicaba: será enviado para os 48 

conselheiros, por e-mail o documento para a realização da leitura; Viviane, 49 

convida todos os conselheiros para a apresentação do Currículo no dia vinte e 50 

oito de novembro, às oito horas no auditório da SME. Informes: Projeto Saúde 51 

e Bem Estar, reagendado para próxima reunião. Nada mais a tratar, Daniela 52 

Farto Brugnerotto de Aguiar, redigi esta ata que depois de lida e aprovada será 53 

assinada por mim e demais membros presentes.   54 
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