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Aos nove dias do mês de maio do ano 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, Benedita Ivete Brandine de Negreiros, Nair Paulino Fujita, 4 

José Ferreira Matos, Mariana Simionato Turrioni, Nayara de Salles Oliveira e a 5 

secretária da Sala dos Conselhos: Renata Cristina Fedrigo. Justificaram suas 6 

faltas: Sueli Helena Fonseca Leopoldino Alves e Juliana Montebelo Pazeti. 7 

Expediente - Verificação de quórum, aprovação da ata e justificativas de 8 

ausências. Verificado a existência de quórum, a reunião foi iniciada com a 9 

presidente Viviane ministrada seguindo a Ordem do Dia: – Conferência 10 

Municipal de Educação – Leitura e análise das metas - a presidente Viviane 11 

pontua que os Conselheiros terão inscrição garantida como membro nato e 12 

apenas precisam fazer a opção pelo eixo que desejam participar. Viviane 13 

explicou que a Conferência Municipal de Educação, será promovida pelo 14 

Conselho Municipal de Educação em parceria com o Fórum Municipal de 15 

Educação de Piracicaba e apoio da Secretaria Municipal de Educação e da 16 

Diretoria Regional de Ensino, com a participação dos Sindicatos, representantes 17 

da Câmara de Vereadores, Escolas Municipais, Estaduais, Particulares, 18 

Faculdades, Universidades e Organizações da Sociedade Civil, tem como sede 19 

a cidade de Piracicaba. O evento acontecerá nas instalações da Secretaria 20 

Municipal de Educação, na Rua Cristiano Cleopath, 1902 – Bairro dos Alemães 21 

– Piracicaba – SP, no período de 06 e 07 de junho de 2019. A V Conferência 22 

Municipal de Educação tem como objetivo geral avaliar e analisar as ações na 23 

perspectiva de melhoria da qualidade educacional em nível local. Tendo como 24 

objetivos específicos: I - Analisar a execução das metas e notas técnicas do 25 

Plano Municipal de Educação (PME) de acordo com cada eixo proposto; II - 26 

Promover intercâmbio entre a sociedade civil e os profissionais de educação; III 27 

- Fornecer contribuições para a elaboração do PME para o decênio subsequente. 28 

O tema da Conferência: “Monitoramento do Plano Municipal de Educação – 29 

PME”. Os eixos temáticos para a Conferência Municipal de Educação serão: 1-30 

Educação Infantil; 2-Ensino Fundamental I; 3-Ensino Fundamental II; 4-Ensino 31 

Médio; 5-Educação de Jovens e Adultos; 6-Educação Especial; 7-Ensino 32 

Técnico Profissionalizante; 8-Ensino Superior e 9-Gestão Democrática. – 33 

Indicação para Conselho de Ética em Pesquisa - UNIMEP – A presidente 34 

Viviane apresentou a solicitação de indicação de representantes deste Conselho 35 

para compor o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Metodista de 36 

Piracicaba, que é um colegiado interdisciplinar, de caráter consultivo, 37 

deliberativo e educativo, que foi criado para defender os interesses dos sujeitos 38 

de pesquisa em sua integridade e dignidade, contribuindo assim para o 39 

desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. Após a apresentação 40 

da solicitação, foram indicados como Titular a Conselheira Regina Helena 41 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09/05/2019  
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Machado – representante de Funcionários da Rede Municipal de Ensino e como 42 

Suplente a Conselheira Mariana Simionato Turrioni – representante da 43 

Entidades Educacionais de Ensino Especial. – UNDIME – Campanha “A Escola 44 

na VIBE da Paz” – A  presidente Viviane apresentou a Campanha da UNDIME 45 

sobre a promoção da saúde emocional e que tem o objetivo de elaborar, de 46 

forma colaborativa, diretrizes efetivas e políticas públicas para a promoção da 47 

saúde emocional das comunidades escolares de todo o estado, através da 48 

campanha “A Escola na Vibe da Paz”, projeto que apoiará os municípios na 49 

mobilização, implementação e disseminação de ideias e boas práticas que 50 

envolvam gestores, professores, famílias, alunos, funcionários e comunidades 51 

do entorno da escola. A sensibilização para o desenvolvimento da campanha 52 

surgiu pós massacre na E.E. Raul Brasil, em Suzano, no dia 13 de março, que 53 

resultou na morte de jovens alunos e funcionários, onde gerou, 54 

consequentemente, o choque emocional nas pessoas que acompanharam o 55 

episódio. No primeiro momento da campanha, a seccional paulista da Undime 56 

realizará a mobilização geral para constituição de parcerias e elaboração de 57 

materiais de campanha. Posteriormente, oportunizará formação inicial das 58 

comunidades escolares nas macrorregiões, além da sensibilização da sociedade 59 

civil e discussão de políticas públicas. Os municípios terão papeis fundamentais 60 

e de extrema relevância. De início, as cidades paulistas serão responsáveis pela 61 

sensibilização e mobilização das comunidades escolares e dos órgãos 62 

municipais; formação continuada e monitoramento das comunidades escolares 63 

e a implementação de projetos e políticas públicas. – Relatório de Visitas nas 64 

Unidades Escolares – Visitas nas Unidades Escolares – A presidente 65 

apresentou informações sobre as visitas que foram realizadas pela comissão de 66 

visitas, os conselheiros: Nayara de Salles Oliveira, Mariana Simionato Turrioni, 67 

José Ferreira Matos, Regina Helena Machado Santos, Benedita Ivete Brandine 68 

de Negreiros, Sandra Helena Perina e Viviane Regina Gimenes Cavalcante, que 69 

no dia  vinte e oito de março visitaram as escolas Edilene Marli Borghese, que 70 

atende 682 alunos, no bairro Monte Líbano e escola Aparecido Carlos Guzzi, 71 

que atende 176 alunos, no bairro São José e no dia quatro de abril a escola 72 

Maria Canalle Angelelli, que atende 232 alunos, no IAA. Viviane pontua que a 73 

visita teve o objetivo de observar a estrutura física e que dentro do processo de 74 

reforma não encontraram irregularidades. As próximas visitas serão agendadas 75 

para o próximo semestre em virtude dos preparativos para a Conferência 76 

Municipal de Educação. – Informes -  A presidente apresentou os ofícios sobre 77 

a solicitação de representantes para o GMEA e FUNDEB e ficou decidido que 78 

em virtude da necessidade da recomposição de membros deste Conselho estas 79 

indicações serão realizadas após o término deste processo. O material 80 

apresentado na reunião será encaminhado via e-mail aos membros desse 81 
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conselho. Eu, Renata Cristina Fedrigo, registrei a presente ata, que depois de 82 

aprovada será assinada por mim e demais conselheiros presentes. 83 

 

Assinaturas 

 

Viviane Regina Gimenes Cavalcante..................................................................... 

Regina Helena Machado Santos............................................................................ 

Nair Paulino Fujita............................................................................................. 

Nayara de Salles Oliveira....................................................................................... 

Mariana Simionato Turrioni.................................................................................... 

José Ferreira Matos................................................................................................ 

Benedita Ivete Brandine de Negreiros ................................................................. 

Renata Cristina Fedrigo......................................................................................... 


