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 No dia dez de julho de dois mil e quatorze, às dezessete e trinta horas, 1 

estiveram reunidos na sala do CME no prédio anexo a SME: os (as) 2 

conselheiros (as): Anilton Fernandes Rissato, Renata Cristina Fedrigo,  3 

Genésio Aparecido da Silva, Márcia Juliana Zulini, Cristiane Guineza Neves 4 

Nercolini, Maria Madalena Tricânico de Carvalho Silveira  e a presidente 5 

Sandra Helena Perina. Justificaram suas faltas os conselheiros: Benedita Ivete 6 

Brandini de Negreiros e Letícia Vidor de Souza Reis.  Os assuntos tratados 7 

nesta reunião foram: I. Expediente: 1 - Verificação de quórum, 2 - Aprovação 8 

da ata da reunião anterior, 3 - Justificativa de falta. II. Ordem do dia: 1 – ONG 9 

CASVI – A presidente deu início aos trabalhos do dia agradecendo a presença 10 

e passou a palavra ao Conselheiro Genésio para esclarecimentos sobre a  11 

pauta da indicação e a deliberação do Conselho Estadual da Educação (CEE-12 

SP) que na 2513ª Sessão Plenária Ordinária realizada em 30 de abril de 2014 13 

aprovou a Indicação 126/14 do Conselho Pleno e a Deliberação CEE 125/14 14 

que dispõe sobre a inclusão de nome social nos registros escolares das 15 

instituições públicas e privadas no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo 16 

e dá outras providências (Diário Oficial do Estado, de 1º de maio de 2014). 17 

Conforme a Deliberação CEE 125/14 alunos (as) travestis e transexuais tem 18 

assegurado o reconhecimento da identidade de gênero e o direito ao 19 

tratamento digno por meio do nome social e em seguida apresentou o Senhor 20 

Cristiano Gustavo Vitorino e a Senhora Safira Antunes Reis, sendo que, Safira 21 

apresentou seu testemunho sobre a importância desta deliberação. 2 - Reunião 22 

UNCME - Renata informou sobre a participação do CME / Piracicaba na 23 

Reunião de Diretoria Plena da UNCME/SP, que ocorreu no último dia 12 de 24 

março de 2014, no SINPRO-SP, contendo em sua pauta o Encontro Estadual 25 

que acontecerá na cidade de Guarulhos no período de 02 à 04 de junho de 26 

2014 ; falou sobre o Curso de Capacitação para Conselheiros Municipais de 27 

Educação que está sendo ofertada pela UFSCAR e que as inscrições estão 28 

abertas e podem ser realizadas pelo site da entidade e sobre a Campanha de 29 

anuidade 2014. 3- Encontro Pólo 17 - Sandra pediu aos conselheiros 30 

sugestões de temas e datas para o encontro e falou de fazer uma pesquisa 31 

para saber as sugestões e expectativas das cidades participantes do Pólo 17, 32 

para melhor elaboração e organização do Encontro de Pólo em nossa cidade. 4 33 

- Plano Municipal de Educação - Sandra informou que foi Diversas Reuniões 34 

estão agendadas com a  Secretária Municipal de Educação sobre o processo 35 

de construção do Plano Municipal de Educação e que as comissões estão 36 

sendo formadas e posteriormente avançaremos ao processo de envolvimento 37 

das instituições e organização do novo Plano . 5 - Informes - Sandra informou 38 

sobre o Congresso Municipal do Orçamento Participativo que ocorrerá no dia 39 

12 de julho das 8h30 às 13h no Anfiteatro da Prefeitura do Município de 40 

Piracicaba; 5.1 - Informou sobre o evento” Piracicaba e a política Nacional de 41 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10/07/2014  
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participação social” que será realizado pelo Observatório Cidadão de 42 

Piracicaba dia 16 de julho às 19h no Auditório da OAB. 5.2 – O conselheiro 43 

Anilton perguntou se existe a possibilidade do CME pedir esclarecimentos ao 44 

sistema de afastamento dos funcionários por motivo de doença e a conselheira 45 

Renata que é membro da CIPA, informou que já existe um pedido que foi 46 

encaminhado para a Administração e que estão aguardando uma resposta e 47 

ressaltou que o problema abrange todos os funcionários da Prefeitura 48 

Municipal de Piracicaba e não somente os desta secretaria. Tendo em vista 49 

que foram esgotados os assunto da pauta designada para esta reunião e todos 50 

os informes a presidente agradeceu por mais este trabalho a todos os 51 

presentes convocando os para a próxima reunião já agendada e para a 52 

extraordinária a ser marcada. Eu, Renata Cristina Fedrigo redigi esta ata que 53 

depois de aprovada será assinada por mim, pela Presidente e demais 54 

conselheiros presentes. 55 


