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Prefeitura Municipal de Rio Claro 
Estado de São Paulo 

 

Secretaria Municipal da Educação 
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DIAGNÓSTICO DO PLA NO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e doze, às dezenove horas no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Rio Claro, realizou-se a Audiência Pública de 
Apresentação do Diagnóstico do Plano Municipal de Educação, iniciou-se a 
audiência com a abertura e composição da mesa com a presença da Vice-
prefeita Olga Salomão, a Secretária Municipal de Educação Heloísa M. C. do 
Carmo, a Presidente do COMERC Valéria A. V. Vélis e o Dirigente Regional 
José Roberto Varussa. A Secretária Municipal de Educação Heloísa M. C. do 
Carmo fez um breve histórico sobre o início da elaboração do Plano Municipal 
de Educação com a Conferência Municipal de educação que elegeu 
representantes para participarem nas conferências Regional, Estadual e 
Nacional. Citou a formação de uma Comissão formada com representantes da 
Secretaria Municipal de Educação, pais dos Conselhos de Escola, professores 
da Educação Infantil, Ensino fundamental e EJA, Diretores, Vice–diretores e 
Professores Coordenadores, representantes do COMERC, FUNDEB, CAE, 
Conselho Tutelar, Secretarias como Diretoria Regional, Ministério Público, 
Sindicatos, entre outros, que serão indicados ou eleitos pelos pares. Com a 
finalidade de organizar um seminário para elencar as diretrizes, metas e ações 
para compor o Plano Municipal de Educação, nos dias quinze e dezesseis de 
junho de dois mil e doze, o material será encaminhado à Câmara. Foi feita uma 
solicitação de um dos presentes, para que haja representação do segmento de 
funcionários na comissão. Após o Sr. José Roberto Varussa falou sobre a 
iniciativa do Município e o apoio da Diretoria na elaboração do Plano Municipal 
de Educação. Em seguida  foi feita uma homenagem às professoras e a aluna 
Roberta Mariana Alves dos Santos aluna do 5º ano da E.M. Celeste Calil que 
elaborou o logo do Plano Municipal de Educação. Em continuidade a Vice-
prefeita Olga Salomão, representando o Sr. Prefeito Municipal Dú Altimari, citou 
o trabalho educacional realizado pela SME, apoiou a iniciativa na construção 
do Plano Municipal de Educação e parabenizou todos os envolvidos no 
processo. Após, a Presidente do COMERC Valéria A. V. Vélis apresentou o 
diagnóstico realizado pela comissão responsável mediante levantamento de 
dados. Este levantamento de dados foi concretizado por intermédio de 
questionário enviado a todas as escolas do Município de Rio Claro, tanto 
públicas como privadas, dados do Censo Escolar  - INEP/IBGE. Através deste, 
elencou-se as prioridades que se seguem: meta 01 – Universalizar a Educação 
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Infantil até 2016, e ampliar a oferta de vagas para Educação Infantil. Meta 02 – 
Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de 
seis a quatorze anos, garantindo que 85% concluam essa etapa na idade 
recomendada, estendendo até 95% até término da vigência do PME. Meta 03- 
Universalizar o atendimento escolar para toda população de quinze a 
dezessete anos, elevar a taxa a 75% (Ensino Médio) e ampliar para 90% até o 
final da vigência do PME. Meta 04 – Universalizar para população de quatro a 
dezessete anos o atendimento escolar regular a alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 
Meta 05 – Alfabetizar os alunos até no final do segundo ano do ensino 
Fundamental. No diagnóstico foi utilizado a Provinha Brasil como parâmetro. 
Meta 06 – Oferecer Educação em Tempo Integral, ampliação de 25% a oferta 
de vagas. Meta 07 – Melhoria do fluxo escolar e aprendizagem para atingir os 
valores referência do IDEB. Meta 08 – Elevar a escolaridade média da 
população de dezoito a vinte e nove anos, incluindo as minorias étnicas e 
raciais para o mínimo de nove anos de estudo. Meta 09 - Elevar a taxa de 
alfabetização da população com quinze anos ou mais para 93,5% e erradicar o 
analfabetismo até a vigência do PME. Meta 10 – Oferecer 25% de matrículas 
para EJA na forma integrada da Educação Profissionais (anos finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio). Meta 11 – Triplicar as matrículas para 
estudantes na Educação Profissional Técnica (Ensino Médio). Meta12 – Elevar 
à 50% as matrículas de Ensino Superior. Não é competência do Município. 
Meta 13 – Ampliar a proporção de mestres e doutores nas Universidades e 
faculdades. Meta 14 – Elevar gradualmente a formação de mestres e doutores 
do município de Rio Claro. Meta 15 – Garantir em regime de colaboração a 
formação inicial superior aos docentes do município de Rio Claro. Meta 16 – 
Formar em nível de pós-graduação os docentes (lato e stricto sensu), como 
também oferecer capacitação e formação continuada em seu nível de atuação. 
Meta 17 – Valorização do profissional do magistério a fim de equiparar o nível 
salarial com os demais profissionais com escolaridade equivalente. Meta 18 – 
Assegurar em 2 anos  a existência de plano de Cargos e Carreira e jornada de 
trabalho equivalente ao valor do Piso Salarial Nacional. Meta19 – Assegurar 
em dois anos a efetivação da Gestão Democrática. Meta 20 – Ampliar o 
Investimento público em educação atingindo no mínimo, 08% do PIB, ao final 
do decênio. A Valéria informou que foi um trabalho árduo, mas que precisa ser 
“encarado de frente”, para o benefício da Educação de nosso Município e que 
este diagnóstico estará disponível no site da educação no link do PME. Abriu-
se a fala para esclarecimento do diagnóstico apresentado. Houve a solicitação 
de participação dos alunos da UNESP nos encontros de elaboração do PME. 
Assim como a solicitação para definição de quem são os profissionais da 
educação (meta 17 e 18). A Valéria esclareceu que houve divulgação dos 
trabalhos para todas as instituições do Município e acesso pelo site da SME. 
Foram levantadas questões referentes à qualidade de ensino, piso salarial, 
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jornada de trabalho docente. Valéria informou que o Plano é decenal e deve 
ser respeitado por qualquer administração durante a vigência do documento. 
Adriano esclareceu que dados foram deixados sem registro no diagnóstico, 
mas que deverão ser retomados. A Vice-prefeita Olga Salomão citou que 
devemos criar os próprios indicadores para avaliar a qualidade do ensino do 
Município de Rio Claro. Observou também que faltou dados estatísticos sobre 
a porcentagem de alunos das escolas públicas e privadas que entram nas 
Universidades Públicas. Fazer diagnóstico sobre os alunos que recebem bolsa 
família (bairro, quem são, qual a escolaridade, entre outros). Frequência dos 
alunos na EJA desistindo do curso regular. Os participantes explicaram que os 
alunos das Escolas Estatuais desanimam devido as faltas dos professores ( 
Ensino Médio). A Valéria esclareceu que a SME em parceria com o Parfor 
possibilita a formação inicial em graduação aos profissionais da Educação. 
Explicou sobre a dispensa para estágio e a necessidade de elaborar o Plano de 
Cargos E Carreira dos Funcionários Públicos Municipais. A Heloísa esclareceu 
que não fará jornada de trabalho docente igual à Rede Estadual e que não 
prejudicará os docentes que tem dois cargos. Estudos das possibilidades e a 
proposta será divulgada pela mídia e discutidas em polos por escola. A jornada 
aceita será encaminhada para aprovação na Câmara. A Valéria comentou que 
há falta de uma política para Juventude e podemos prever essa política no 
PME. Finalizando esta Audiência, o Marcelo informou que os trabalhos estão 
apenas começando e fez os  agradecimentos a participação de todos. 


