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Ao oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas,  1 

estiveram reunidos na Sala dos Conselheiros, os (as) conselheiros (as): Viviane 2 

Regina Gimenes Cavalcante, Joaquim Inocêncio, Euridéia Ribeiro D’Assunção, 3 

Nair Paulino Fujita, Mariana Simionato Turrioni, Regina Helena Machado Santos, 4 

Daniela Farto Brugnerotto de Aguiar, Rosebelly Nunes Marques, Klauber José 5 

Maecelli, Marcia Mariano de Carvalho, José Ferreira Matos, Juliano Pereira 6 

Passos, Sandra Helena Perina, Solange Prado Castel e a secretária da Sala dos 7 

Conselhos: Renata Cristina Fedrigo. Justificaram suas faltas: Juliana Montebelo 8 

Pazeti e Sueli Helena Fonseca Leopoldino Alves. Expediente – verificação 9 

quórum, faltas justificadas. A reunião foi iniciada com a leitura da ata, logo a 10 

presidente Viviane solicitou a apresentação de todos os conselheiros afim de 11 

acolher a presença do Sr. Joaquim Inocêncio, titular do Conselho das Entidades 12 

Cívis. Em seguida iniciou a ordem do dia: 1- Análise dos relatórios do Eixos 13 

da Conferência Municipal - a leitura no que se refere a análise dos relatórios 14 

dos Eixos da Conferência Municipal, foram realizadas por membros do conselho. 15 

Durante a leitura foram realizados apontamentos pelos membros do conselho: 16 

No eixo 1 – Educação Infantil, na meta 7, indicador 7.2, Solange Prado Castel 17 

questiona sobre a contratação mencionada, Viviane e a conselheira Sandra 18 

Perina salientam que a maioria das escolas já tem o escriturário, no entanto, em 19 

alguns casos ainda o estagiário faz a função, Solange coloca que por ser o 20 

primeiro contato da família na escola, se faz necessário um funcionário público, 21 

valorizando a relevância dessa função. Viviane, após as leituras enfatiza que na 22 

Educação Infantil quase todas as metas já foram alcanças, visto que, o Plano 23 

tem seu prazo estabelecido até o ano de dois mil e vinte e seis. Rosebelly Nunes 24 

Marques colocou que tem o interesse de ler os critérios estabelecidos pela SME, 25 

que descrevem sobre as vagas para educação infantil e acredita ser relevante 26 

para o grupo de conselheiros. Sandra Perina salienta que os critérios estão na 27 

página da Secretaria Municipal de Educação, visando a transparência do 28 

documento. Solange acredita que a área de abrangência do trabalho dos pais 29 

seria um ponto a ser acrescentado nas normas, viabilizando para as famílias o 30 

percurso. Viviane sugere que esse assunto seja discutido em outra reunião, visto 31 

a importância do assunto. Conforme leitura realizada nos relatórios, advindos da 32 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/08/2019  
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Conferência, os conselheiros observaram que se faz necessário uma revisão 33 

geral no que diz respeito as siglas DE alterando para DRE, nos relatórios 34 

advindos da Conferência, em todas as metas que aparecem no documento. 35 

Sandra explana algumas colocações mediante ao Plano de Monitoramento, nota 36 

técnica, em ênfase a dificuldade do município nos dados referente ao Estado, e 37 

como essa alteração somente acontece no decênio, se faz necessário articular 38 

as esferas públicas; buscando ampliar os dados. Prosseguindo com a leitura dos 39 

relatórios, ao analisar o Eixo 2 – Ensino Fundamental I, meta 18, Solange solicita 40 

a alteração no texto do relatório apresentado, pois temos de Projeto de Lei e não 41 

de Plano de Carreira. O conselheiro Klauber José Maecelli salienta o belíssimo 42 

trabalho que a Secretaria Municipal de Educação realiza mediante a seriedade 43 

com o PME, aponta a necessidade de uma reforma na esfera do Estado afim de 44 

reorganizar e coletar dados com um núcleo interligado. Sandra coloca que se faz 45 

necessário transparência no sistema do Estado. Viviane aponta que a partir de 46 

agosto a Comissão Técnica do Monitoramento efetivará os devidos 47 

encaminhamentos para a aquisição dos dados. Em seguida, na leitura do Eixo – 48 

3 – Ensino Fundamental II, na meta 2.5, Euridéia Ribeiro D’Assunção afirma que 49 

a pergunta não foi bem interpretada e salienta a necessidade da correção das 50 

informações, visto que, afirma que tem recuperação no Estado, no entanto, com 51 

outro título. Neste sentido, Sandra Perina pontua a necessidade dos dados 52 

serem mais transparentes viabilizando as informações, afim de não gerar 53 

situações mal interpretadas, afirma também em posse desses dados Piracicaba 54 

poderia se tornar destaque nesse segmento. No que se refere a meta 7.10, sobre 55 

20% das disciplinas serem EAD, Klauber José Maecelli, coloca que já é uma 56 

prática em experimentação e que existem alguns projetos pilotos, que já estão 57 

em curso. 2 - Apresentação das Moções da Conferência – Foi realizada a 58 

apresentação das moções aos conselheiros. 3 - Plano de Ação – 2º Semestre 59 

– Tivemos início da apresentação do Plano de Ação, mas devido ao adiantado 60 

da hora, por decisão unanime deste conselho os itens do Plano de Ação e 61 

Comissões foi transferido para a pauta da próxima reunião ordinária. - Informes 62 

-  A presidente falou sobre o trabalho para a implantação do Currículo do 63 

Município de Piracicaba e que talvez será necessário marcar uma reunião 64 



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

 

Prefeitura Municipal de Piracicaba - Secretaria Municipal de Educação 
Rua Cristiano Cleopath, 1902 – Alemães – Piracicaba, SP – CEP: 13419-310 
Fones: (19) 3417-1474 / 3426-4929 – E-mail: cme.piracicaba.sp@gmail.com 

extraordinária para a apresentação e discussão do material pelos conselheiros. 65 

O material apresentado na reunião será encaminhado via e-mail aos membros 66 

desse conselho. Eu, Mariana Simionato Turrioni, registrei a presente ata, que 67 

depois de aprovada será assinada por mim e demais conselheiros presentes. 68 
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