
 

 
 

ATA N°68.Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às catorze horas, realizou-se a 

reunião Extraordinária do CME, presencialmente, sendo presidida pela presidente Alessandra 

Gongora dos Santos. A presidente abriu a reunião agradecendo a participação de todos. A reunião 

contou com a presença dos seguintes conselheiros: Efetivos: Alessandra Gongora dos Santos, Ana 

Marta Dutra Dias de Matos, Ana Paula Azevedo de Oliveira, Cristina Fantana, Danielle Martins 

Barcellos, Eliane Aparecida Santos da Silva e Lívia Neto Teixeira; Suplentes: Gislene Aparecida 

Oliveira Souza. Prosseguindo, foi feita a leitura da ata anterior que foi por todos aprovada. Em 

seguida, a Presidente do conselho passou a palavra ao Secretário de Obras que esclareceu sobre o 

andamento das obras das escolas municipais Irene Ney Leite e Maria Serrat Soares. O Secretário de 

Obras, Jeferson, colocou que está enfrentando muitas dificuldades para dar andamento às obras nas 

escolas. O projeto estrutural da Escola Irene Ney Leite já está pronto, mas segundo ele, precisa-se 

de um técnico para dar andamento ao projeto, o que a Prefeitura não tem e essa contratação só 

poderá ocorrer após as eleições.  Ressaltou que se sente bem incomodado com essa situação, pois 

hoje deveria estar finalizando as obras e prestando contas. O valor inicial da obra da Escola Irene 

Ney Leite era de R$ 307.000,00. Hoje já está mais de R$ 400.000,00, devido ao acréscimo de alguns 

itens e subida de preço. Apesar do projeto estar pronto, a parte orçamentária precisa ser alterada 

devido à solicitação de acréscimos desses itens, pois a cada vistoria realizada e recomendações dos 

órgãos de controle, surgem novas solicitações. A conselheira Danielle, diretora da Escola Municipal 

Irene Ney Leite, perguntou sobre as normas, se não teria alguma a seguir. Ele respondeu que 

seguem as normas técnicas. A presidente Alessandra também perguntou sobre a situação das obras 

da Escola Municipal Maria Serrat Soares, principalmente sobre muro que há algum tempo está em 

risco de cair. Sobre a licitação dessas obras, colocou que deverá ocorrer por volta do dia trinta de 

novembro e que após a licitação precisa-se dar início às obras para não correr o risco dessas 

licitações serem canceladas. Ressaltou que apesar das obras não estarem avançando, está havendo 

transparência em todo processo.  O Secretário de Obras se comprometeu em conversar com o 

prefeito sobre essas licitações, no intuito de agilizá-las. O Conselho acordou que após dia quinze de 

novembro, enviará ofício ao Secretário de Obras solicitando informações sobre o andamento do 

processo de licitação da obra referente à Escola Municipal Irene Ney Leite e do muro da Escola 

Municipal Maria Serrat Soares. O Secretário de Educação, Edvaldo Freire, falou da deficiência na 

infraestrutura para se trabalhar e do desgaste que isso causa. Antes de dar por encerrada a reunião, 

a presidente do Conselho agradeceu a presença dos secretários de Obras e de Educação e colocou 

para os presentes que caso não haja andamento nessas situações das escolas, o Ministério Público 

será acionado. Sem mais para o momento, eu, Eliane Aparecida Santos da Silva, registro a presente 

ata que, após lida e aprovada, segue devidamente datada e assinada. Comendador Levy Gasparian, 

quatro de novembro de dois mil e vinte.  

 

 

 

 

 


