
CME-Piracicaba perde uma conselheira. CNE ganha uma observadora educativa?  

Aos 29.11.2012, sob a presidência de Sandra Helena Perina, aconteceu a reunião 

extraordinária do CME-Piracicaba prevista, realizada, salvo melhor juízo,  sem pauta 

definida previamente. 

De início, houve a aprovação da ata da reunião anterior, que segue anexa. 

Dando continuidade à reunião, a presidente passou entre os presentes,  para fins de 

conhecimento,  o convite impresso para o Encontro Regional de Conselhos Municipais 

de Educação do Pólo 17, de Limeira e região, que de imediato copiamos à mão, 

digitando-o posteriormente, conforme segue anexo, ficando certo,  ao que parece, que 

Piracicaba se fará representar no evento por duas conselheiras.   

Em seguida, a presidente informou: 

1- de maneira pouco clara e muito rápida,  a não aprovação da(s) emenda(s) 

apresentada(s) pelo vereador Paiva; 

2- de maneira bem mais clara e muito mais detalhada, a conversa que teve com a 

secretária de educação do município sobre a nova sede do CME-Piracicaba, a 

disponibilização de um estagiário para os serviços administrativos básicos do mesmo e 

a verba prevista no orçamento municipal para a manutenção e o desenvolvimento de 

atividades do CME-Piracicaba. Esclareceu que, possivelmente,  a próxima reunião já 

acontecerá na sede da Secretaria de Educação, onde, a princípio, duas salas e um 

anfiteatro serão postos à disposição, bem como outras necessidades logísticas básicas 

(estagiário, serviço de protocolo, telefone, ar,  etc). Quanto à verba do CME-Piracicaba 

prevista no orçamento municipal, a secretária disse, segundo a presidente Sandra, 

que, se há previsão de verba orçamentária para o CME-Piracicaba,  será ela 

integralmente gasta com o  CME-Piracicaba.  

Para finalizar, a presidente colocou em discussão e, quando necessário, em votação: 

1- A necessidade do CME-Piracicaba saber, a princípio,  se a publicação dos materiais 

encaminhados aos jornais da cidade pela Diretoria de Ensino de Piracicaba são pagos 

ou não, uma vez aventada na reunião, pela conselheira Maria Madalena,   a 

necessidade legal de se dar a devida publicidade (um dos princípios da administração 

pública) aos atos e decisões do CME-Piracicaba. A conselheira representante da 

Diretoria de Ensino ficou de se informar a respeito; 

2- O calendário das reuniões ordinárias para o ano de 2013, as quais seguem previstas 

para a segunda quinta-feira de cada mês, exceto nos meses de junho e novembro, por 

conta de feriados. Decidiu-se, ainda, o teto das reuniões. As ordinárias terão início às 

17:30 horas, com previsão de 2 horas de duração, podendo se estenderem por mais 



meia hora, mediante aprovação de pedido. As extraordinárias, às 18:00, com mesmas 

possibilidades de duração.  

3- A definição das comissões do CME-Piracicaba, uma vez que já há solicitação de 

parecer aguardando providências, segundo a presidente,  tendo o coletivo presente 

aproveitado a oportunidade para compor parte significativa das comissões, quais 

sejam:  de educação básica, de ensino profissionalizante e superior, de educação 

especial e de planejamento, legislação e ética. Como metade dos conselheiros 

titulares, no entanto,  não se encontrava presente à reunião,  a composição final de 

cada comissão será conhecida na próxima reunião. 

4- A indicação de representantes do CME-Piracicaba para fins de composição dos 

demais conselhos da cidade. 

Por fim, foi anunciado o desligamento definitivo da conselheira Simone Portugal que 

se encontra de mudança com a família, de mala e cuia, para a cidade de Brasília. Na 

próxima reunião, marcada para o próximo dia 12, ela deve, se possível, se fazer 

presente à reunião a fim de se despedir.   

De minha parte, tive a felicidade de encontrá-la pessoalmente recentemente, quando 

conversamos sobre a possibilidade de que, lá estando, possa ela ser mais uma 

colaboradora do De Olho nos Conselhos, fazendo a cobertura das reuniões do 

Conselho Nacional de Educação (CNE).  

Ficamos por aqui, Simone, torcendo pela felicidade de você e de sua família. E para 

que os relatos das reuniões do CNE, das quais pouco ou quase nada sabemos, não 

demorem. É com você, Simone! Direto de Brasília.        


