
ASSUNTO: RELATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

DE PIRACICABA-SP (CME-PIRACICABA) REALIZADA AOS 08 DE AGOSTO DE 

2013.  

 

 

A reunião ordinária do CME-Piracicaba deste mês de agosto, realizada no último dia 8,  

resumiu-se a um encontro sem pauta definida com a secretária municipal de educação, 

senhora Ângela Jorge Corrêa. Necessário se faz afirmar a princípio que, quando adentrei à 

sala de reuniões, essa já havia se iniciado, encontrando-se a secretária a se manifestar sobre 

um ofício que recebera da Apeoesp em que a discussão da situação do professor em 

Piracicaba  é solicitada, discussão essa que, no entender da secretária, deve ser promovida 

no âmbito do CME-Piracicaba.  

Salvo melhor juízo, pois, a secretária repassou ao CME-Piracicaba a atribuição de 

responder o ofício à Apeoesp.  

Perdi assim o início da reunião, não me sendo possível afirmar se houve leitura da ata da 

reunião anterior e sua aprovação.  

No decorrer da reunião, a secretária manifestou sua intenção de trabalhar em regime de 

colaboração com o CME-Piracicaba, colocando-se à disposição quando este entender 

necessária a sua participação. 

E teceu comentários frugais sobre diversos temas: plano de carreira, plano municipal de 

educação, transformação da E.E.Mellita L. Brasiliense de escola de ensino fundamental I 

para escola de ensino fundamental II e de ensino médio, influência do investimento em 

educação em Piracicaba no seu IDH -  Índice de Desenvolvimento Humano, déficit de 

vagas na educação infantil, disponibilização de perua da Secretaria de Educação aos 

conselheiros que necessitarem participar de reuniões em Campinas-SP relacionados à 

Conae 2014, entre outros, sem apresentar quaisquer estudos ou documentos relacionados, 

ainda que a eles tenha se referido, e com acentuados destaques, em suas falas. Solicitei 

cópias dos estudos e documentos a que se referiu a secretária, mas até o momento não fui 

atendido. Se atendido no futuro, uma vez que ainda vejo possibilidade disso,  

disponibilizarei-os entre os comentários futuros que farei a este relato no De Olho nos 

Conselhos. .  

Informou ainda a secretária que a cidade terá financiada a construção de uma escola de 

educação infantil pelo Governo do Estado de São Paulo (com recursos, salvo melhor juízo, 

do FDE) em local ainda não definido, ou no Bairro Jardim Caxambu ou no Santa Terezinha 

ou noutro bairro ainda, cujo nome não declinou.  

Para encerrar a reunião, foram entregues aos presentes, inclusive a mim: 

CD contendo o curso completo para formação de conselheiros ministrado pela UFSCAR,  

do qual participaram as conselheiras Dagmar e a presidenta Sandra, como haviam elas, 

aliás, se prontificado na reunião do dia 20.06.2013, conforme relato aqui no De Olho nos 

Conselhos publicado aos 27.06.2013. Permito-me destacar dentre tão extenso quão 

pertinente material,  o texto intitulado PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de João 

Antonio Cabral de Monlevade, anexo, a fim de fomentar tanto aqui quanto na conferência 

livre que administro na Rede Social Conae a discussão PLANO DE EDUCAÇÃO: POR 

QUE MINHA CIDADE AINDA NÃO TEM UM 

?http://redesocialconae.mec.gov.br/index.php/groups/viewgroup/9937-plano-de-educacao-

por-que-minha-cidade-ainda-nao-tem-um ; 

http://redesocialconae.mec.gov.br/index.php/groups/viewgroup/9937-plano-de-educacao-por-que-minha-cidade-ainda-nao-tem-um
http://redesocialconae.mec.gov.br/index.php/groups/viewgroup/9937-plano-de-educacao-por-que-minha-cidade-ainda-nao-tem-um


Cartilha COMO PARTICIPAR DO ORÇAMENTO PÚBLICO DE PIRACICABA, 

realização do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), 

www.imaflora.org.br,  e do Observatório Cidadão de Piracicaba, 

www.observatoriopiracicaba.org.br .   

De minha parte, tenho a lamentar a dinâmica atípica imposta a esta reunião em particular, 

empobrecida pela ausência de material de apoio ou para sensibilização. A conversa com a 

secretária, a reunião em si deste mês, teria se mostrado muito mais proveitosa se favorecida 

por uma pauta prévia, situação em que todos procurariam, acredito, se preparar 

adequadamente, buscando embasamento, preparando materiais, separando documentos ou 

outras boas práticas correlatas. Do jeito que se deu a conversa, tive a impressão de que a 

secretária resolveu se fazer presente à reunião de última hora, o que, por mais bem 

preparada possa ser a secretária, como de resto ficou comprovado, compromete de toda 

forma o resultado da reunião, deixando-o aquém sem dúvida do que poderia ser se bem 

planejado, pautado ao menos.  

Assim, ao questionamento da conselheira Letícia quanto à transformação da E.E. Mellita L. 

Brasiliense de escola de ensino fundamental I para escola de ensino fundamental II e de 

ensino médio, declarou a secretária ter um estudo muito bem feito na SME de Piracicaba 

(feito por uma pessoa chamada Elida, se não me engano) sobre a realocação que se fará 

necessária das crianças que agora estudam na E.E.Mellita para outras escolas da região. 

Ainda que não fosse bem feito, secretária, teria que ser compartilhado com o CME-

Piracicaba. Quanto mais neste caso,  muito bem feito, como a senhora afirma.  Não é 

mesmo? 

Foi divulgado também o número de 583 crianças não assistidas em pré-escolas de período 

integral na cidade, sem divulgação ao menos da distribuição geográfica dessas crianças, 

bairro por bairro. Informação de interesse, convenhamos, para a melhor solução de  outro 

assunto posto em discussão, também rapidamente, durante o encontro: onde construir a 

escola de educação infantil que será financiada pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Ainda que assunto de interesse do Orçamento Participativo. Se participativo, de fato. 

Enfim, um encontro agradável, bem palatável, mas de resultados pífios. Encaminhamentos? 

Só mesmo a garantia dada pela secretária de que não faltará condução aos conselheiros que 

queiram participar das discussões quanto a proposta de criação de um comitê gestor das 

cerca de 250 propostas feitas ao Documento Base da Conae 2014 feitas durante a etapa 

intermunicipal realizada em Campinas no final do mês de junho, assunto trazido à reunião 

pelo conselheiro Genésio com a leitura de um ofício recebido de um professor chamado 

Mateus, de Campinas,  se não me falha a memória.  

E só isso. Nada mais.  

Reitero o pedido, assim, para que os documentos que dão margem às discussões ou que se 

originam das discussões ou a que se referem durante as discussões sejam socializados. 

Comigo inclusive. Do contrário, o achismo continuará prevalecendo pela cidade.  

Infelizmente. Com a colaboração inclusive de relatos ruins das reuniões do CME-

Piracicaba, como este que a seguir concluo. Não sem antes colocar à disposição de nossos 

leitores um quadro de avisos que imagino necessário criarmos e alimentarmos, objetivando 

o acompanhamento dos encaminhamentos que se encontram pendentes após aprovados em 

reuniões do CME-Piracicaba.  

Por enquanto, visualizo dois assuntos pendentes: 

O parecer que a conselheira Josiane se prontificou fazer a pedido do Conselho de Escola da 

Escola de Educação Infantil do Bairro Novo Horizonte; e 

http://www.imaflora.org.br/


Notícias sobre a atualização do Plano de Ações Articuladas (PAR) firmado em 2008 entre a 

Prefeitura do Município de Piracicaba e o MEC . 

Alguém se lembraria de mais alguma pendência? 

Quanto ao mais, necessário apenas desejar à Renata Fedrigo sucesso em sua nova 

empreitada, de conselheira do CME-Piracicaba, empossada que foi nesta reunião do dia 

08.08.2013, enquanto representante dos servidores municipais, salvo melhor juízo. Boa 

sorte, Renata. Espero que enquanto conselheira você tenha a mesma disposição e 

organização que demonstrou enquanto escriturária do CME-Piracicaba.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


