Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniramse os membros do Conselho de Educação em sessão ordinária, às
dezoito horas no Departamento de Educação de Mococa. O diretor
Municipal de Educação, Oswaldo Nassim Júnior, antes de iniciar a
reunião, tomou a palavra e apresentou Jair A. Afonso, da ONG “ De
Olho na Câmara”, que veio filmar a reunião para divulgação na
internet. Oswaldo esclareceu que é de responsabilidade do SR. Jair
A. Afonso, a divulgação da reunião e demais informações que ali
forem discutidos, salientando que, em casos específicos, os nomes
de alunos, ali, são citados. O Sr. Jair, disse que faria edições
necessárias nestes casos, e decidiu gravar a reunião. Iniciou a
reunião, com a presidente, Lígia Rafaldini, nomeando Rosicler
Moraes e Souza para escrever a ata da reunião. Oswaldo
continuou, justificando a falta da diretora Kiki, que neste dia tem
HTPG em sua escola. Notou a falta do Marcelo, Ana Carolina, do
departamento de Educação, e que moram em outra cidade, e
também a secretária Fabiana Cristina Lippi. A Conselheira Neiva
lembrou que um dos critérios para se compor o Conselho é de que
as pessoas morem no Município. Lembramos que no dia da eleição
esse critério foi exposto aos candidatos, que resolveram assim se
candidatar. O Oswaldo disse, que devemos seguir o regimento
interno; havendo três faltas consecutivas, estas pessoas deverão
ser desligadas do conselho e outras serão chamadas. Ressaltou
mais uma vez a importância da mesma, agora com as Câmaras
Técnicas, as deliberações precisarão da participação de todos nas
reuniões. Continuando a pauta, apresentou-nos Antônio Carlos
Firmino, funcionário do Financeiro, que trabalha com as contas do
FUNDEB. Este nos colocou que trouxe uma apresentação em slides
do balancete, que conseguiu, neste mesmo dia, às quinze horas.
Esclareceu que foi pedido com antecedência, mas que nem mesmo
o Departamento de Contabilidade tinha todos os dados. Não houve
a transição de um mandato para outro; então, vai apresentar o que
for possível conseguir. Iniciou a apresentação, onde ele e Oswaldo
foram explicando os gastos e as receitas com cada uma das
Escolas do Município. Esclareceu algumas perguntas, que eram
sobre a importância, que aparentemente era uma grande soma. Ele
disse que são sugestões de investimentos na Educação. Sobrando

dinheiro, pode-se usar em reformas das escolas, parques, aquisição
de bens de consumo etc. Explicaram sobre todas as escolas;
responderam a perguntas de todos os tipos, inclusive sobre o
provisionamento das despesas. Disse que não têm em mãos nada
do exercício anterior, que praticamente trabalharam no “escuro”,
fazendo todo o possível para reorganizar e adquirir os documentos
necessários para dar sequência ao trabalho. Rosicler perguntou se
era verdade que chegou a faltar papel higiênico nas escolas
Municipais. Oswaldo explicou que sim, mas devido a erros de não
solicitação deste material de consumo. Que chegou ao fim, sendo
necessário aguardar as licitações legais para a compra. Disse que
aconteceu em duas escolas, e que já foi resolvido. Neste momento
esclareceu que foi através de recursos próprios da prefeitura, e não
do FUNDEB . A Sra. Tuni deu um exemplo de como os boatos e
notícias correm, ela já tinha ouvido e ia também perguntar. Mas
orientou a quem trouxe a notícia aguardar com cautela e indicou
uma solução, que a aluna levasse de casa, por enquanto. O Senhor
Luiz Bento e Sr. Olício também argumentaram a esse respeito, e
sugeriram pedir o balancete à contabilidade trimestralmente. Após a
exposição dos slides, a presidente tomou a palavra e disse que
Luciana Maia veio se candidatar ao Cargo de Sociedade Civil,
ofertado em jornal da cidade. Ela foi a única que compareceu e
eleita por unanimidade, vindo a integrar, a partir de agora, o
Conselho Municipal de Educação. Sobre a posse e as fotos, o Sr.
Oswaldo disse que vai pedir ao Maciel que compareça à próxima
reunião para fazer as fotos e carteirinhas. Em seguida Lígia disse
que tinha um ofício para responder ao DONC, que solicitava que as
reuniões fossem na Câmara, e à noite, para que a sociedade civil e
demais interessados pudessem participar. Após deliberarmos, ficou
decidido que enviaremos um ofício à Câmara dos Vereadores
solicitando aquele local às quartas feiras. Assim que obtivermos a
resposta, responderemos ao ofício. O Sr. Jair Afonso, disse que
nada viu que não pudesse ser divulgado, inclusive elogiou o Sr.
Oswaldo, pelas explicações dadas sobre a falta de papel higiênico
nas escolas e que então faria a divulgação da reunião, que era um
meio de a população saber que a situação foi resolvida. Nada mais
tendo a tratar, Lígia e Oswaldo deram por encerrada a presente

reunião cuja ata vai, por mim, Rosicler, lavrada e pelos demais
presentes assinada .

