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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 oito dias do mês de novembro de dois mil e doze, às dezenove horas no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Rio Claro, realizou-se a Apresentação do 
Plano Municipal de Educação, iniciou-se a audiência com a abertura e 
composição da mesa com a presença da Vice-prefeita Olga Salomão, o 
vereador Sérgio Desiderá, a Secretária Municipal de Educação Heloísa M. C. 
do Carmo, a Diretora Pedagógica Valéria A. V. Vélis. A Secretária Municipal de 
Educação Heloísa M. C. do Carmo fez um breve histórico sobre o caminho 
traçado pela Secretaria Municipal de Educação concluir o projeto de lei do 
Plano Municipal de Educação. Falou também sobre o PNE e sobre o 
financiamento da Educação no Brasil. Logo após pronuncio-se o Vereador 
Sergio Desiderá a favor de um movimento educacional fraterno em Rio Claro e 
colocou-se à disposição para que este Plano Municipal de Educação se 
concretize. Em continuidade a Vice-prefeita Olga Salomão, representando o Sr. 
Prefeito Municipal Dú Altimari, falou sobre a necessidade de avanços na 
Educação, de financiamento, para esse novo Plano Municipal de Educação e 
sobre a gestão democrática, apoiando a iniciativa na construção do Plano 
Municipal de Educação e parabenizou todos os envolvidos no processo. Em 
seguida a mesa foi desfeita, a Presidente da Comissão Valéria Aparecida 
Vieira Velis apresentou o trabalho realizado pela comissão responsável. Iniciou 
expondo os itens principais do diagnóstico feito da atual situação da educação 
do município em todos os segmentos, tanto das instituições públicas como 
privadas. Falou também da contextualização e dos eixos temáticos 
desenvolvidos. Apresentou então a linha do tempo, com todas as etapas desse 
trabalho. Finalmente apresentou os aspectos centrais do anteprojeto de lei com 
as vinte e seis metas distribuídas em seis eixos temáticos, há serem 
desenvolvidos nos próximos dez anos. A Presidente da Comissão Valéria Velis 
encerrou sua explanação com a leitura de uma poesia de Carlos Drummond de 
Andrade, em seguida abriu-se ao público para perguntas. Manifestaram-se: A 
Profª Rosemeire Archangelo, a respeito do dinheiro direto na escola, onde a Srª 
Valéria esclareceu sobre a proposta encaminhada no PME. A vice-prefeita 
Olga Salomão, manifestou-se a favor da descentralização da gestão financeira 
na educação. O Prof. Adriano Moreira, membro da comissão de sistematização 
do PME, esclareceu que a gestão democrática já é garantida por lei. A Profª 
Camila questionou a posição da comissão sobre a Lei do piso. A Srª Valéria e 
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Prof. Adriano responderam que esperam que a lei seja cumprida pelo município 
em sua totalidade. O vereador Sérgio Desiderá, apontou a ausência de 
representantes da rede Estadual de Educação e instituições públicas no 
processo de construção do plano e a preocupação com capacitação para o 
trabalho com o adolescente. A Srª Rose, do Movimento Municipal de mulheres, 
parabenizou o trabalho da comissão e manifestou o seu pesar na falta de 
participação dos pais na educação dos filhos. O Prof. Osmar esclareceu os 
apontamentos do Vereador Desiderá e da Srª Rose. A Srª Sandra Canello 
também elogiou o trabalho da comissão e convidou a todos a participarem mais 
da educação de nossas crianças e jovens, especialmente no combate ao 
analfabetismo funcional. O Prof. Adalberto, vereador eleito, parabenizou o 
trabalho. A Profª Rosemeire Archangelo pediu para que as porcentagens no 
cumprimento da lei sejam atendidas com qualidade. Nada a mais havendo a 
tratar a Srª Valéria, finaliza essa Audiência agradecendo a presença de todos. 

 


