CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SUZANO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO
* CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUZANO *
EXERCÍCIO DE 2017

O presente relatório tem por escopo informar ao Executivo Municipal, ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo e a sociedade susanense síntese as ações e atividades desenvolvidas
pelo Conselho Municipal de Educação de Suzano (CME) durante o ano de 2017, conforme previsto
no artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do colegiado.
O Conselho Municipal de Educação de Suzano está organizado em três câmaras especiais,
quais sejam: Câmara de Educação Básica, Câmara de Normas e Planejamento e Câmara de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica (FUNDEB). No interim de 2017 foram realizadas cinquenta e uma reuniões, sendo dezesseis
plenárias, nove reuniões da Câmara de Educação Básica, onze reuniões da Câmara de Normas e
Planejamento e quinze reuniões da Câmara de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB,
entre ordinárias e extraordinárias, determinadas pelas necessidades apresentadas na ocasião. As
atividades do referido ano localizaram-se entre 02 de fevereiro e 15 de dezembro.
No ano de referência desse relatório, três decretos do executivo municipal foram necessários
para garantir a representatividade plena de todos os segmentos que compõem o colegiado, conforme
previsão da Lei Complementar 167/08, quais sejam: Decreto 9008/17 de 20.03.2017, o Decreto
9070/17, de 05.09.2017 e o Decreto 9113/17 de 07.12.2017.
Ao término do ano, verificava-se a seguinte composição nominal do colegiado:

Segmento Representado

Conselheiro
Leandro Bassini

Secretaria Municipal de Educação

Silvia Alvares Pintan Sant'ana
Karen Cristina Caracciolo

Secretaria Municipal responsável pelo Élida Aparecida Nunes Mendes
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Segmento Representado

Conselheiro

planejamento ou execução orçamentária

Marcos Cesar Pereira da Silva
Ana Maria Vilela Xavier Santos

Professores
das
escolas
municipais de educação infantil

públicas

Rosa Soraya Aparecida Bueno
Regina Maria da Silva
Adriana Paula de Oliveira Biochi

Professores
das
escolas
públicas Samantha de Mesquita Pereira
municipais de ensino fundamental
Ana Lúcia de Oliveira Silva
Rede municipal de apoio à inclusão de Maria De Fátima Dall'aqua
alunos com necessidades educacionais
Eliane Maria do Carmo Silva Alencar
especiais
Diretores das escolas públicas municipais
Servidores técnico-administrativos
escolas públicas municipais

Angélica Aparecida Curvelo Alves
Alexandre Nigre da Silva

das Shamir Isaac Veroneze Daleck
Nadir Irente

Diretoria de Ensino - Região de Suzano

Carlos Alberto Freitas de Oliveira
Rosana Talarico Pereira

Flora Aparecida P. Rocha Figueredo
Pais ou responsáveis legais dos alunos da
educação infantil das escolas públicas Francisca Aparecida Xavier
municipais
Fabiana Andrade Monteiro
Valdete da Silva Nicomedes Ramos
Pais ou responsáveis legais dos alunos do
ensino fundamental das escolas públicas José Cicero Torres Tenório
municipais
Sandra Guimarães
Estudantes da Educação Básica

Estudantes da Educação Jovens e Adultos
da Rede Municipal
Conselho Tutelar

Tatiana Viana de Oliveira
Leomar Maria da Silva
Raimunda de Sena Alves
Ernande Melo da Silva
Luciene Santos Ribeiro da Silva
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Segmento Representado

Conselheiro
Rita de Cassia Cavalcanti Machado

Escolas particulares da educação infantil

Mirian Barbosa Monteiro
Robson Deodato de Almeida

Entidades conveniadas com a área Áurea Campos Veloso
educacional do Poder Público Municipal
Shirley Aparecida Magno Oliveira
A presidência do colegiado esteve composta até 30 de março de 2017 pelas conselheiras
Luciana Castilho (presidente) e Rosemeire Soares de Souza (vice-presidente). Em 30 de março de
2017 foram eleitas as conselheiras Angélica Aparecida Curvelo Alves (presidente) e Rosemeire
Soares de Souza (vice-presidente), sendo esta última substituída por vacância de mandato pela
conselheira Adriana Paula de Oliveira Biochi (vice-presidente) em 05 de setembro de 2017. Entre
04 de agosto de 2017 e 21 de dezembro de 2017, a presidente Angélica Aparecida Curvelo Alves
permaneceu licenciada para tratamento de saúde, passando a vice-presidente Adriana Paula de
Oliveira Biochi a atuar como presidente em exercício.
O ano de trabalhos foi fortemente marcado pelos princípios de 1) desenvolvimento de
atividade social de relevância colaborativa; 2) estabelecimento e manutenção de vínculo consistente
entre representados e representantes no interior dos segmentos; 3) transparência e publicidade das
ações; 4) planejamento e execução de formação de conselheiros e 5) aproximação com os
Conselhos Municipais de Educação da região.
Das muitas ações empenhadas e frutíferas, destaca-se a criação do site do Conselho
Municipal de Educação hospedado em http://200.153.173.19/CME/, que tem a função de comunicar
as agendas de reuniões, tornar públicas as atas dos encontros, dar acesso aos materiais de apoio
utilizados em formações e identificar os conselheiros e seus segmentos.
A dinâmica das reuniões plenárias e de Câmaras seguiu ao longo do exercício,
prioritariamente, a rotina de leitura e aprovação da ata da reunião antecessora, apreciação de
denúncias e relatórios recebidos, discussões e deliberações sobre a pauta de assuntos relacionados a
educação, despacho de documentos e agendamento de reuniões subsequentes.
As publicações de agendamento de reuniões foram feitas, ora em impressa oficial impressa e
ora em impressa digital, à critério do poder executivo. O colegiado insistiu sempre em cumprir com
os prazos previstos em lei com todos os seus atos oficiais.
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Foram organizadas ao longo do ano duas eleições para recomposição do colegiado, seja por
vacância de mandato de conselheiros ou por renúncia tácita e pela primeira vez o Conselho
Municipal de Educação se ocupou de fazer indicações de comissões de acompanhamento dos
processos eleitorais e regimento que regulasse os pleitos. Durante as eleições, percebeu-se que há
ainda grandes dificuldades em aproximar os segmentos e os cidadão do desejo de serem
conselheiros e que, mesmo os que se interessam à candidatura, vivem dificuldades para
participarem ativamente das agendas de discussões do colegiado por falta de recursos e mobilidade.
Em parceria com a União Nacional do Conselhos Municipais de Educação de São Paulo
(UNCME/SP) foram realizadas duas Cirandas (encontro para diálogos sobre temas da educação)
que contaram com a participação de mais de dez municípios e que discutiram os Planos Municipais
de Educação, a atividade dos conselheiros e os documentos formais que podem ser feitos no interior
dos colegiados, as Conferências Municipais de Educação e o financiamento da educação no Brasil.
Os encontros facilitaram o estabelecimento do Fórum Municipal de Educação de Suzano que
subsidiaria a Conferência Intermunicipal de Educação no ano subsequente.
Os conselheiros representaram o Conselho Municipal de Educação de Suzano em reuniões
com o Conselho Municipal de Educação de São Paulo, no Encontro Estadual dos Conselhos
Municipais de Educação de São Paulo em Paulínia e em audiências públicas sobre temas da
educação em São Paulo. No Encontro Estadual, a participação do colegiado garantiu a eleição da
presidente Angélica Aparecida Curvelo Alves como membro da diretoria executiva da UNCME/SP.
No que se refere ao relacionamento estabelecido entre a Secretaria Municipal de Educação e
o Conselho Municipal de Educação de Suzano, o diálogo colaborativo, respeitoso e estratégico foi
sempre o orientador das decisões.
Quanto as pautas debatidas entre colegiado e o poder executivo, houve grande incidência de
discussões dos itens à saber: 1) insuficiência do quadro de servidores públicos atuando nos cargos e
funções da Educação; 2) falhas na oferta regular e qualitativa do transporte escolar aos estudantes; 3)
deficiências físicas estruturais dos prédios escolares; 3) escassez de formações continuadas que
subsidiem o trabalho educativo de qualidade; 4) não execução plena da lei que instituí as equipes
gestoras nas unidades escolares; 5) problemas na prestação de manutenção às escolas; 6) falta de
materiais de apoio pedagógico; 7) precariedade da rede de apoio à inclusão dos estudantes com
deficiências ou altas habilidades, entre outros. À medida em que, os diálogos foram sendo
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empenhados entre Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação, pode-se
observar algumas melhoras e/ou mudanças importantes no funcionamento dos serviços públicos.
Um dos empecilhos importantes às atividades do colegiado, foi sem dúvidas, a não
designação pelo poder público da dotação orçamentária a que teria direito por lei. Contudo, há que
se ressalvar que o executivo permitiu e custeou a participação de quatro conselheiros no Encontro
Estadual, disponibilizou veículos oficiais para o transporte de conselheiros às reuniões e audiências
públicas em outros municípios, além de ter disponibilizado por várias vezes insumos para café e
papelaria.
No que se refere ao acesso à informação, o Conselho Municipal de Educação costuma
solicitar via oficio dados sobre os assuntos que precisa analisar e deliberar. Poucos são os ofícios
respondidos prontamente pela Secretaria Municipal de Educação e por outros órgãos, mas mesmo
com a demora, a maior parte dos cento e noventa e dois ofícios expedidos, teve devolutiva ao longo
do ano.
No interior das Câmaras especiais observaram-se as atividades infra detalhadas:

1) Câmara de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS FUNDEB
Organizada no interior o Conselho Municipal de Educação a Câmara de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB é a única das câmaras especiais com competência deliberativa e
terminativa. As reuniões do colegiado foram realizadas mensalmente de forma ordinária e
extraordinária, sempre que houve demandas que transitaram nos assuntos que lhe cabem. As quinze
reuniões realizadas em 2017 foram dedicadas: 1) às análises das prestações de contas do uso
trimestral dos recursos do FUNDEB; 2) à análise da prestação de contas do uso anual dos recursos
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE); 3) ao estudo da lei que dispõe
sobre as verbas federais e sobre o exercício do controle social que compete ao colegiado. As
análises citadas envolveram verificação criteriosa de documentos, consulta a especialistas e
envolvidos na organização dos documentos, visita ao setor de transportes da Secretaria Municipal
de Educação, construção de relatórios, escrita de pareceres e encaminhamento de conclusões ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Na ocasião da avaliação das contas do
PNATE a Câmara concluiu por parecer de aprovo com ressalva, haja visto o apontamento de
incoerências entre compras de peças, a identificação de manutenção prestada a veículos que não
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poderiam ser designados ao transporte de escolares, ausências de procedimentos de manutenção
preventiva nos veículos, falta de clareza nos termos das licitações; além da precariedade no
oferecimento do serviço de transporte aos escolares. Quanto as análises das contas do FUNDEB,
foram verificados pagamentos indevidos à servidores em exercício fora da Pasta e, tão logo tenha
sido notificada, a Secretaria Municipal de Educação apresentou ao colegiado, programação de
estorno parcelado da verba aos cofres públicos. Na eficiência de seus trabalhos, a Câmara enfrentou
dificuldades em manter os representantes de pais de estudantes e os estudantes da Educação de
Jovens e Adultos participando de suas reuniões, isso porque, os conselheiros alegavam não ter
meios financeiros de se deslocarem até a sede do colegiado. Outra questão importante a ser
destacada, foi a dificuldade em acessar o Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), que foi
ultrapassada com a publicação do Decreto 9113/2017, que nomeou os membros da Câmara.

2) Câmara de Normas e Planejamento
Em 2017 a Câmara de Normas e Planejamento realizou onze reuniões que se dedicaram ao estudo
da legislação educacional vigente; à análise de documentação para aprovação do funcionamento das
escolas particulares de Educação Infantil; ao estudo do Regimento Interno do Conselho Municipal
de Educação e a visitas aos prédios de escolas particulares de Educação Infantil. Estudo extenso e
importante desenvolvido pelo colegiado localizou-se na compreensão das normas para o
funcionamento das escolas da rede municipal de ensino, especificamente, na determinação dos
módulos que versarão sobre a relação adulto x criança na organização das unidades escolares. Os
referidos estudos deverão culminar na reescrita da Resolução CME 01/2015, no ano de 2018.

3) Câmara de Educação Básica
Dedicada aos assuntos concernentes à Educação Básica, a Câmara realizou em 2017 nove reuniões,
dedicadas: ao estudo dos documentos normativos em vigência; ao conhecimento da estrutura e
funcionamento do ensino municipal; a construção colaborativa com a Secretaria Municipal de
Educação de agenda de formação dos servidores públicos; a discussões acerca das garantias
constitucionais de acesso, permanência e qualidade; entre outros assuntos. Com intensidade, o
colegiado se dedicou ao apoio dos trabalhos relacionados à Conferencia Intermunicipal de
Educação; à instituição do Fórum Municipal de Educação da cidade e à avaliação do Plano
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Municipal de Educação.

Sopesando todo o relatado, o Conselho Municipal de Educação de Suzano ampliou no ano
de 2017 a conquista por espaço importante e legítimo perante a comunidade e os poderes públicos,
defendendo como seu fundamento basilar a Educação de qualidade. Na construção de suas discussões e deliberações sempre primou pelo diálogo, o estudo, a apreciação da legislação vigente e a
análise técnica. Em seus atos legais, não perdeu de vista a legitimidade e a coerência, como promotoras da cidadania.

*Relatório de Atividades aprovado em plenária, conforme registro exarado em ata, no dia 15 de junho de 2018.

Atenciosamente,

_______________________________________________
Angélica Aparecida Curvelo Alves
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Suzano
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