
GESTORES DO FUTURO
 

Sempre acreditei que fazer a di-
ferença era muito mais do que se 
destacar na profissão que escolhe-
mos. Quando abracei a educação, 
foi muito mais do que abraçar a mi-
nha profissão. Uma paixão incontida 
que procuro compartilhar com todas 
as pessoas com as quais convivo.

Nossas ações como educadores 
devem agregar, construir e contri-
buir para a evolução do ser humano. 
Podem existir dias que serão ver-
dadeiros fardos, mas haverá outros 
que muita satisfação nos trará.
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PALAVRA DA PRESIDENTE
Penso que cada passo que da-

mos à busca de melhorar a educa-
ção brasileira, não pode ser apenas 
encarado como uma obrigação. 
Educação é muito mais do que isso. 
É proporcionar o encontro com a 
própria vida. Lidamos com o destino 
das pessoas, consequentemente, 
lidamos com o destino da humani-
dade.

Os frutos que o nosso trabalho 
e a nossa dedicação irão gerar têm 
de ser capazes de gerar frutos com 
sementes. Sem as sementes nosso 
trabalho será em vão e deixaremos 
ao futuro da humanidade um vazio. 
Vazio este que hoje nós procuramos 
preencher quando nos propomos a 
direcionar destinos.

É isso que somos, na verdade. 
Não somos gestores educacionais. 
Somos gestores de destinos. E  
sendo Dirigentes Municipais, não 
podemos deixar que o nosso traba-
lho resuma-se em um trabalho bem 
feito. Isso, qualquer um pode fazer.

Nosso trabalho precisa ficar 
marcado por melhorias que nós 

podemos proporcionar. E isso re-
quer muito mais do que jogar se-
mentes ao vento. Eu acredito no 
que realizamos e no que fazemos, 
porque sei que o destino de muitos 
está em nossas mãos. E quando se 
tem o destino de outros nas mãos, 
temos o direito de sermos verdadei-
ramente humanos, mas o dever de 
sermos educadores.

Então, fazer a diferença é poder 
fazer o seu melhor, contribuindo 
para a construção de um mundo que 
cultue a paz, priorizando a forma-
ção de pessoas capazes de enxer-
gar que o Brasil pode ser muito mais 
do que tem sido. Descobriremos, 
enfim, que fazer a diferença na edu-
cação é gerar cidadãos aptos a fa-
zer essas sementes que plantamos 
se perpetuar e, assim, devolver ao 
Brasil a sua dignidade civil.

Priscilla Maria Bonini Ribeiro
 
Presidente da Undime-SP e da Região Sudeste
Conselheira Estadual de Educação
Dirigente Municipal de Educação de Guarujá

 “Só há duas opções nesta vida: se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca”.

Darcy Ribeiro (1922-1997)

EDUCADORES DO BRASIL

“Dirigentes Municipais, 
alegrem-se, valorizem-se, 
prestigiem-se, orgulhem-
se e preocupem-se. 
A responsabilidade é 
diretamente proporcional 
à importância do cargo. Na 
educação os gestores e 
dirigentes podem morrer de 
raiva, mas jamais de tédio. 
A gestão escolar incentiva 
à responsabilidade local, 

pois se começa na cidade para se consertar o mundo. O verdadeiro gestor 
encara os problemas com foco nas soluções. Líderes promovem união e 
não a divisão”

Francisco Antonio Poli – Conselheiro Estadual de Educação de São Paulo

FRASES DO 6o SEMINÁRIO LIDERES EM GESTÃO ESCOLAR

A Presidente Priscilla Maria Bonini 
Ribeiro, agradece a acolhida e o carinho 
com que a Secretária Márcia Bernardes 
recebeu o 4º Fórum da Undime-SP e o 6º 

Seminário Líderes em Gestão Escolar: 
“além de agradecer, quero parabenizá-
la pelo excelente trabalho que você 
realiza em Atibaia. Obrigada, Márcia, 
por contribuir com nossa entidade”. 
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No dia 21 de março, durante o 58º 
Congresso Estadual de Municípios, 
realizado pela Associação Paulista 
de Municípios (APM), aconteceu o 
Painel da Educação com a realiza-
ção de Plenária para a discussão re-
ferente aos repasses dos Convênio 
de Transporte e Alimentação 
Escolar.

O evento contou com a parti-
cipação do Secretário Estadual 
de Educação, Herman Jacobus 
Voorwald, do Coordenador da 
Câmara Temática de Educação da 
Região Metropolitana de São Paulo,  
Cesar Callegari, e da  vice-Presi-
dente para Assuntos de Finanças 
Públicas da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) e Diretora de 
Finanças da APM, Maria Antonieta 
de Brito, Prefeita do Município de 
Guarujá, que é educadora e há tem-
pos vem lutando pela melhoria no 
repasses dos convênios.

Na ocasião a Presidente 
da Undime-SP, Priscilla Bonini 
Ribeiro, formalizou a entre-
ga dos estudos realizados 
pela Comissão Administrativa 
da Undime-SP, referente aos 
Convênios de Transporte e 
Alimentação Escolar. Os es-
tudos, iniciados pelo Polo 
Undime-SP de Sorocaba/
Itapetininga, sob a coordena-
ção da DME de Itu, Marilda 

Cortijo, recebeu apoio e incentivo 
do Prefeito Municipal de Itu, Antonio 
Luiz Carlos Carvalho.

Nos estudos nossa entidade 
pontua as dificuldades que os mu-
nicípios paulistas enfrentam, com o 
déficit que onera as verbas educa-
cionais por conta do repasse para 
transporte e alimentação escolar 
ser insuficiente. 

A Undime-SP, com o apoio da 
APM, solicita às autoridades fede-
rais e estaduais que revejam o valor 
repassado, além de outras particu-
laridades para que a responsabili-
dade dos entes federados seja mais 
equitativa.

O Secretário Estadual de 
Educação, Herman Voorwald, irá 
avaliar o estudo, pois entende que o 
regime de colaboração entre Estado 
e Municípios é essencial: “a deman-
da da Rede Estadual é de mais de 

cinco mil alunos, atendidos em to-
dos os 645 município. É preciso que 
haja o regime de colaboração entre 
o Estado e os Municípios para que 
o transporte e a alimentação esco-
lar possam atingir os nossos alu-
nos. Precisamos dos Municípios”, 
declarou. 

A Presidente da Undime-SP, 
Priscilla Bonini Ribeiro, enfatizou a 
importância do estudo para que o 
déficit apresentado seja analisado, 
e destacou, ainda, a grande partici-
pação dos associados da Undime-
SP:  “estou muito feliz com a gran-
de presença dos Secretários de 
Educação, mostrando assim que a 
nossa entidade está unida. Quero 
agradecer ao Prefeito de Itu, Antonio 
Carlos, e à Prefeita Maria Antonieta, 
pelo forte apoio dado à nossa cau-
sa. Ressalto que essa problemáti-
ca atinge a maioria dos municípios 
brasileiros e, portanto, é preciso 
que essa matéria seja revista com a 
devida urgência e importância para 
que as alterações propostas gerem 
benefícios a todos”.

Para acompanhar de perto todo 
o processo de análise que será fei-
to pelo Estado, a Undime-SP criará 
uma comissão especial, cujos mem-
bros serão escolhidos na próxima 
reunião ordinária da entidade, no 
dia 03 de abril.

UNDIME-SP ENTREGA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CONVÊNIOS

Este informativo é uma realização da UNDIME-SP em parceria com a
TM2 Comunicação e Eventos.
Fotos: Beatriz De Rogatis
Diagramação e textos: Márcia De Rogatis e Maura Pescador
Tiragem:  700 exemplares
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FRASES DO 6o SEMINÁRIO LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR
“A política do Estado é para construir em conjunto. É importante essa parce-
ria com a Undime-SP, pois nos ajuda a iniciar as ações compactuadas com 
os municípios. Não podemos esquecer que são milhões de crianças que 
devem aprender, e não tem sentido ficarmos presos a questões políticas. É 
preciso pensar, priorizar as crianças. Se não pensarmos nas crianças, não 
iremos avançar”.
Herman Jacobus Voorwald - Secretário Estadual de Educação de São Paulo

 “Na Constituição as atribuições, as responsabilidades para cada ente federa-
do, estão diferenciadas, mas os objetivos são os mesmos. Temos uma opor-
tunidade histórica, enfrentamos a pressão social, e como gestores e educado-
res, nós não podemos nos desviar. É preciso aprofundar as questões com bom 
senso para que possamos oferecer a educação que todos nos queremos”.
Romeu Weliton Caputo – Presidente do FNDE

Apoio
Educacional



DESCONTRAÇÃO
Durante todo o Fórum, a contadora de estória, Kiara Terra, contribuiu para a interação e 

a descontração da plateia, envolvendo os participantes na construção das estórias, como 
na da Dona Certeza. Com muito bom humor, Kiara levou os presentes a uma autoavaliação 
de vida profissional e pessoal, onde cada um pode refletir suas reações antes às situações 
cotidianas que enfrentam.

A Undime-SP agradece a participação de todos os convidados e dos DMEs que pres-
tigiaram o Fórum, cuja contribuição foi muito profícua e elucidadora. Com certeza, todos 
foram beneficiados pelas questões levantadas e pelas sugestões apontadas para os en-
traves que existem, atualmente, na educação brasileira.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Finalizando o Fórum, foram apre-

sentadas as ações e o balanço finan-
ceiro de 2013, as metas para 2014, 
as comissões formadas pela Undime-
SP, que estão encarregadas de ana-
lisar os temas da educação brasi-
leira, e os membros da Diretoria da 
Undime-SP que estavam presentes 
no local.  

A Profª Helena ressaltou a im-
portância de trazer diferentes seg-
mentos da sociedade para discutir a 
elaboração do PNE, pois há outros 

fatores que irão garantir a qualida-
de da educação em todo o país: “é 
preciso mobilizar a sociedade e não 
deixar que a mudança de governo 
altere o que será proposto no PNE, 
do contrário, vira política de gover-
no, momentânea e apenas adia e 
piora o quadro”.

Para a Presidente Priscilla Bonini, 
o adiamento da CONAE causou 
frustração em toda a sociedade que 
se envolveu nas comissões: “essa 
frustração não pode tirar o brilho 
da nossa crença em realizar uma 
educação de qualidade em nossos 
municípios”.

O vice-Presidente Fábio Oliveira, 
destacou a importância dos temas: 
“são temas que precisam ser de-
cididos com maior urgência, pois 
a demora causa prejuízos para a 
Educação do Brasil e desestimula 
os profissionais de educação”.

Presentes à mesa de aber-
tura: a Secretária Municipal de 
Educação de Atibaia – Márcia 
Aparecida Bernardes, a Presidente 
da Undime-SP – Priscilla Bonini 
Ribeiro (DME de Guarujá), o Diretor 
Executivo da Fundação Lemann – 
Denis Mizne, o vice-Presidente da 
Undime-SP – Fábio Oliveira Inácio 
(DME de Cubatão), e o Diretor do 
Departamento de Alimentação e 
Assistência ao Aluno da Secretaria 
de Estado da Educação de Sao 
Paulo (DAA-SEE) – Rodrigo da 
Silva Pimenta.

A Secretária Márcia Bernardes, 

agradeceu a presença dos partici-
pantes e a escolha da cidade para 
receber o Fórum da Undime-SP: 
“tenho certeza de que todos nós 
sairemos deste Fórum com uma ba-
gagem maior de conhecimentos e 
mais renovados, com novas ideias, 
pela oportunidade que teremos em 
compartilhar as experiências pesso-
ais e de nosso dia a dia frente às 
secretarias de educação”.

Em seguida, a Presidente 
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XXIV FÓRUM ESTADUAL UNDIME-SP - RESUMO
Priscilla Bonini, destacou a impor-
tância dos temas escolhidos para 
o Fórum: CONAE e PNE. O Diretor 
Denis Mizne, salientou que a pro-
posta do seminário é mostrar que 
para alcançar a qualidade na edu-
cação é preciso ser líder, ter dispo-
sição para ser gestor educacional. 
O vice-Presidente Fábio Oliveira, 
frisou a importância de se incenti-
var os profissionais da educação na 
construção curricular da rede muni-
cipal,  estimulando-os para a elabo-
ração de um currículo que possibili-
te ampliar e melhorar as condições 
educacionais de cada município.

Encerrando a mesa de abertu-
ra, o Diretor do DAA-SEE, Rodrigo 
Pimenta, ressaltou que é preciso 
sistematizar ou ter dados consis-
tentes para que o DME consiga 
trabalhar em seu município: “é ne-
cessário ter um instrumento que nos 
dê base para criarmos indicadores 
para comparar, regionalizando o 
atendimento nas deficiências par-
ticulares de cada município e de 
cada escola”.
CONAE E PNE

Juntamente com a Presidente e 
o vice-Presidente da Undime-SP, o 
debate contou com a participação da 
Presidente da Associação Nacional 
pela Formação dos Profissionais 
da Educação (ANFOPE), Profª 
Helena de Freitas, e da Secretária 
de Educação de Pereira Barreto, 
Marialba Carneiro, que atuou como 
mediadora do debate.



No último dia do Seminário, 
o foco foi a elaboração do Plano 
Municipal de Educação (PME). 
Compuseram a mesa, a Secretária 
de Educação de Pereira Barreto, 
Marialba Carneiro, e o Secretário 
da SASE (Secretaria de Articulação 
com os Sistemas de Ensino – MEC), 

Binho Marques.
A Secretária Marialba alertou 

para o fato da Lei do Piso ser con-
traditória à Lei de Responsabilidade 
Fiscal: “esse é um assunto que esta-
mos buscando solucionar, pois não 
podemos valorizar os professores 
sem que a LRF seja alterada. Do 
jeito que está o município sempre 
ficará no prejuízo”. Destacou ainda, 
“o perfil de uma equipe técnica é 
de quem faz e entende o cotidiano 
da secretaria e as leis que regem 
a educação. Cada região, em sua 
rede municipal, precisa trabalhar 
em conjunto com as demais cida-
des, pois isto auxilia na tarefa de 
construir a equipe”.

Para o Secretário Binho, o PME 
tem de estar vinculado ao Plano 
Municipal de ações e, para isso, é 

necessário que se consulte as de-
mais secretarias onde se obtém 
dados mais precisos. Quanto a 
LRF, Binho entende que padronizar 
ações não é o caminho: “existem 
diferenças regionais e cada Estado 
tem o seu foco regional. O Brasil 
não tem como padronizar isso. É 
preciso ter bom senso para tomar 
as decisões”.

Encerrando o Seminário, a 
Presidente da Undime-SP, Priscilla 
Bonini Ribeiro, salientou: “como ela-
borar um PME sem que o Estado te-
nha realizado o seu próprio Plano? 
É importante estar atento para não 
aprovar um plano e depois ter pro-
blemas futuros, pois um plano apro-
vado pelo legislativo municipal tem 
força de lei e como tal, tem de ser 
cumprido”. 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Telefones:

(11) 3120-3374 
(11) 3257-2794 

(11) 94204-8787 (Vivo) 
(11) 97626-7065 (Claro) 
(11) 7715-6353 (Nextel) 

E-mail: undimesp@gmail.com 

Assessora Presidente: 
Ivelise Viudes

(13) 99770-8787 

Assessoria Jurídica: 
Dr. Fabiano Lopes
(13) 98170-6300

Assessoria Comunicação: 
Maura Pescador
(13) 98131-9510 

FALE COM A UNDIME-SP

“Agradeço muito a participação dos 351 municípios paulistas que foram representados por 480 participantes. 
Uma marca histórica para a nossa entidade, provando que unidos somos mais. A Undime-SP objetiva essa união 
para que possamos realizar a educação de qualidade que desejamos para o nosso país. O bom líder educacional 
ouve a comunidade onde está inserido para potencializar o processo de ensino-aprendizagem e, assim, melhorar 
a educação de nossas crianças”.

Priscilla Maria Bonini Ribeiro – Presidente da Undime-SP

UNDIME-SP AGRADECE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS NO FÓRUM E NO SEMINÁRIO

Mais fotos disponíveis no site: www.undime-sp.gov.br
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