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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação  

 

Aos trinta dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, por meio de reunião 
virtual, através do aplicativo Google Meet, em virtude da pandemia pelo novo Coronavirus 
(Sars-CoV-2), reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação, criado pela Lei nº 
3.187, de 24 de junho de 1997, alterado pela Lei nº 3.978, de 12 de julho de 2005, nomeados 
pelo Decreto nº 7.960, de 24 de fevereiro de 2021, para a discussão dos seguintes assuntos: 
1)Breve relato da Conferência Intermunicipal de Educação – CONEPE – dias 20 e 21 de 
agosto/21; 2) Parecer do Conselho Municipal de Educação de Jaú sobre a necessidade de 
ampliação do CMEI Abel de Carvalho – pelo FDE (Governo de São Paulo) – espaço e 
necessidade; 3) Informações sobre visita do Prefeito Municipal e da Secretária de Educação 
junto USP – Campus Esalq (Piracicaba) - Polo Jaú: representantes da Esalq e autoridades 
visitaram o Polo no antigo pavilhão da Cia Jauense Industrial. Professora Sila Carneiro, Diretor 
do Departamento de Química da Usp – Emanoel Carrilho e pelo Professor do Departamento de 
Zootecnia da Esalq – Flávio Cortella Santos. Objetivo: avaliar uma possível reativação do Polo 
Jaú; 4) Outros assuntos pertinentes. Na oportunidade, o presidente deste Conselho Orivaldo 
Candarolla iniciou a reunião, agradecendo a presença dos membros, passando a discorrer sobre a 
pauta. O primeiro assunto abordado foi o relato sobre como foi a Conferência Intermunicipal – 
CONAPE/2021. Retomou que a conferencia foi organizada por diversas entidades, incluindo a 
UNCME (União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação), com a participação de 
diversas cidades e aberta a todos os cidadãos, realizada nos dias 20 e 21 de agosto, com a 
participação dos municípios da região de Bauru. Informou que ouve muitas inscrições, mas que 
no segundo dia, muitos não participaram. As Conselheiras Paula e Juliana também teceram 
comentários sobre os eixos que participaram na conferência. Ambas relataram a relevância do 
encontro para a educação e para os gestores educacionais. Na sequência, o Sr Orivaldo 
apresentou informações sobre a visita do Prefeito Municipal e da Secretária de Educação junto a 
USP – Campus Esalq (Piracicaba) - Polo Jaú. Informou que o poder executivo está empenhado 
em uma possível reativação do polo.  Além das autoridades locais, participaram desta visita, 
professores representantes da Esalq - Professora Sila Carneiro, Diretor do Departamento de 
Química da Usp – Emanoel Carrilho e pelo Professor do Departamento de Zootecnia da Esalq – 
Flávio Cortella Santos. Por último, o presidente deste conselho expôs que em parceira com o 
FDE do Governo do Estado de São Paulo, existe a possibilidade de obtenção de recursos para a 
ampliação de escolas e desta forma, analisando a estrutura das escolas e a necessidade de 
unidades escolares nos altos da cidade, devido à entrega de conjuntos habitacionais, seria 
interessante e necessária a ampliação do CMEI Abel de Carvalho, escola de educação infantil, 
localizada no bairro Vilagio De Roma, um dos bairros mais próximos dos novos conjuntos 
habitacionais. Após discussões, foi aprovada por todos os presentes a indicação do CMEI Abel 
de Carvalho para ampliação com recursos do FDE-SP. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente, Orivaldo Candarolla, deu por encerrada a reunião. Eu, Juliana Thais Beltrame, 
secretária, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e a posteriori pelos demais presentes 
de acordo com a imagem dos membros participantes nesta reunião. Jaú, trinta de agosto de dois 
mil e vinte e um. 
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