
Edição 10 -  Ano3 www.undime-sp.org.br agosto/setembro de 2015

Olá amigas e amigos Dirigentes,

Desde quando assumi 
interinamente a presidência da 
Undime-SP, venho recebendo 
manifestações de carinho e 
apreço, votos de confiança e 
apoio, que são estímulos para 
continuar nessa missão. 

Quero aproveitar para 
agradecer a todos e também à 
querida Priscilla Bonini que tanto 
nos ajudou na nossa luta por uma 
educação cada vez melhor.

Sinto-me honrada em poder 
representar a todos vocês, amigas 
e amigos dirigentes, e espero 
corresponder às expectativas, 
realizando e alcançado as metas 
de nossa entidade, com muita 
garra e determinação.

Há sempre grandes desafios 
que iremos enfrentar. Muitos deles 
precisam ser resolvidos em curto 
espaço de tempo e com recursos 
cada vez mais limitados.

Vivemos uma crise econômica 
e política em nosso país, mas as 
crises que se apresentam não 
podem nos intimidar.

É com diálogo e a participação 
de todos que conseguiremos 
vencer todas as nossas batalhas 
diárias, considerando sempre o 
foco maior que é o nosso amor 
pela Educação.

A pauta da Educação tem 
assuntos importantes, como a Lei 
de Responsabilidade Educacional 
que vem sendo debatida em todo 
o país por todos os envolvidos 
com a educação brasileira; a Base 
Nacional Comum que irá nortear 
o que nossos alunos devem 
aprender e em qual etapa deverão 
ser ensinado os conhecimentos; e, 
o Sistema Nacional de Educação 
com a definição de diretrizes, 
metas, estratégias de manutenção 
e desenvolvimento direcionadas à 
garantia de acesso à educação de 
qualidade desde as Creches até o 
Ensino Superior.

É sem dúvida, um momento 
muito especial que nós estamos 
vivendo. 

Quando assumimos o nosso 
compromisso de abraçar a 
educação, com a responsabilidade 
inerente do cargo, talvez, nem 
imaginássemos que iríamos 
vivenciar tantas mudanças 
importantes. 

É um privilégio participar tão 
ativamente dessas mudanças 
e de poder contar com tantas 
amigas e amigos, para 
trocarmos experiências e juntos 
encontrarmos soluções para os 
dilemas de nossas secretarias.

Durante todos esses anos 
vivenciei experiências únicas no 
sentido de promover a melhoria 
da qualidade da Educação 
em meu município, e sinto-me 

extremamente realizada com os 
resultados alcançados.

Não posso deixar de dizer o 
quão importante foi a Undime-SP 
nessa trajetória, pois em nossa 
entidade, sempre encontrei o apoio 
necessário para seguir adiante. 
Por isso, o meu pensamento é 
sempre poder ajudar a todos vocês 
amigas e amigos dirigentes, a se 
fortalecerem e nunca perderem a 
esperança por dias melhores.

Comprometo-me a manter 
os rumos de nossa entidade em 

prol de oferecer formações e 
orientações aos dirigentes e suas 
equipes das secretarias, para 
que todos tenham o necessário 
respaldo que a Undime-SP 
vem oferecendo nesses últimos 
anos, quando reformulamos 
o caminho para dar suporte a 
todos os associados e manter o 
caráter interlocutor na defesa dos 
interesses da educação pública de 
qualidade como direito de todos.

Juntos, podemos mais. 

Marialba da Glória Garcia Carneiro
Presidente da Undime-SP
Vice-prefeita de Pereira Barreto
Secretária Municipal de Educação de Pereira Barreto

“Se a pedagogia, em seu sentido amplo, constitui uma das formas pelas quais as culturas se traduzem e concretizam 
ideais de sociedades, épocas e nações, cabe ao historiador da educação captar o nexo e a recíproca implicação dos 
fatos históricos de um período às manifestações da vida social e aos elevados fins da cultura”.

Laerte Ramos de Carvalho (1922 – 1972)
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NOSSA UNIÃO É CADA VEZ MAIS FORTE



Com a presença marcante dos 
associados, no dia 03 de agosto, 
a Undime-SP realizou mais uma 
reunião ordinária neste ano. 

Logo no início da reunião, a 
DME de Pereira Barreto, Marialba 
da Glória Garcia Carneiro, Vice-
presidente da Undime-SP, explicou 
aos presentes que a Presidente 
Priscilla Maria Bonini Ribeiro, DME 
de Guarujá, pediu afastamento 
de suas funções por tempo 
indeterminado. 

Sendo assim, Marialba Carneiro, 
de acordo com o Estatuto, passa a 
exercer o cargo de Presidente da 
entidade

A reunião contou com a presença 
de convidados para realizarem 
palestras acerca dos seguintes 
temas:

Prêmio Professores do Brasil
e Prêmio Gestão Escolar

Com Renata Libardi e Magda 
Gisele Silva de Oliveira, ambas da 
Coordenadoria
da Gestão da Educação Básica da 
Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo, que aproveitaram 

a ocasião para relatar o objetivo 
da premiação e incentivar a 
mobilização dos DMEs para 
divulgar e estimular a participação 
dos profi ssionais de educação de 
seus municípios. As inscrições 
foram encerradas no dia 28 de 
setembro.

Plano Municipal de
Educação (PME)

Com o Dr. José Silvio Graboski 
de Oliveira, advogado com pós-
graduação em Direito Educacional, 
que explicou as ações que os 

gestores deverão realizar após 
a aprovação do PME em seus 
municípios. Destacou também a 
necessidade de monitoramento e 
de acompanhamento das ações 
previstas nos planos, ressaltando 
os principais tópicos e esclarecendo 
as dúvidas dos presentes 

A Presidente da Undime-SP, 
Marialba Carneiro, também fez um 
breve panorama do andamento do 
PME de acordo com a perspectiva 
de Supervisora Educacional.

Promotoria e Educação

Com o Dr. Antonio Carlos 
Ozório Nunes, Promotor de Justiça 
Assessor do CAO Cível e da Tutela 
Coletiva, do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, que 
apresentou um panorama histórico 
da sociedade brasileira até os dias 
atuais e também, na educação. 
Destacou a importância do diálogo, 
cooperação e entendimento entre 
os Gestores Municipais e os 
Promotores do Ministério Público, 
para melhorar a qualidade da 
educação pública paulista e do 
Brasil, além de esclarecer as 
dúvidas dos presentes.

Ao fi ndar as palestras, a 
Presidente da Undime-SP, 
Marialba Carneiro, agradeceu 
a participação dos palestrantes 
e ressaltou a importância da 
parceria entre a Undime-SP e o 
Ministério Público do Estado de 
São Paulo, que vem contribuindo 
com a Undime no sentido de dirimir 
dúvidas importantes na gestão 
das Secretarias Municipais de 
Educação.

Em seguida a Presidente 
Marialba informou os cargos 
vagos nas diversas comissões da 
entidade dando aos presentes a 
oportunidade de escolherem uma 
comissão.  

Os presentes aproveitaram a 
reunião para sugerir o tema “Ofi cina 
de PDDE” para as próximas 
capacitações e Seminários da 
Undime-SP.

Confi ra os novos membros das 
comissões Undime-SP na página 4.
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No dia 17 de agosto, a Presidente da 
Undime-SP, Marialba da Glória Garcia 
Carneiro, DME de Pereira Barreto, 
participou do debate realizado na Câmara 
Municipal de São Paulo, que discutiu com 
educadores, gestores e políticos, a Lei 
de Responsabilidade Educacional (LRE).
A LRE prevista no Projeto de Lei 7420/06 é 
de autoria da ex-deputada Raquel Teixeira 
e propõe medidas para garantir a qualidade 
da educação básica e a responsabilidade 
dos gestores públicos na área educacional, 
além de determinar titulações mínimas 
para o exercício dos profissionais de 
educação (de acordo com a LDB), e ainda, 
regulamentar o ensino fundamental em 
tempo integral, entre outras determinações.
O evento contou com a presença do 

Promotor de Justiça, João Paulo Faustitoni 
e Silva - Grupo de Atuação Especial de 
Educação (Geduc); do Professor Francisco 
Edson – Instituto Ives Ota; do Deputado 
João Carlos Bacelar – relator do Projeto 
na Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados; da Deputada Keiko Ota – 
Vice-presidente da Comissão Especial 
da Lei de Responsabilidade Educacional; 
entre outras personalidades públicas.
Os presentes questionaram a clareza 
do projeto no que diz respeito à 
responsabilização dos entes federados 
para com a educação, pois o que se 
vê atualmente é a transferência de 
responsabilidades, onde as soluções ficam 
travadas e os problemas se avolumam. 
Discutiu-se, ainda: critérios de avaliação 

do ensino, infraestrutura, condições de 
trabalho dos profissionais de educação, 
formação do magistério, entre outros. 
No debate, os presentes deixaram claro 
que a punição não pode ser simplificada 
na responsabilização de governadores 
e prefeitos, há muitos fatores que 
interferem no processo educacional. 
A Presidente da Undime-SP, Marialba 
Carneiro, declarou: “a nossa preocupação é 
com a utilização do Ideb como instrumento 
de punição. É certo que a implantação 
do Ideb trouxe avanços no processo de 
avaliação das redes, mas ainda possui 
fragilidades. Não foi criado com a função 
de punir e sim para diagnosticar e avaliar 
as ações pedagógicas. O pacto federativo 
não está claro e a lei não pode culpar 
apenas gestores. Aspectos externos e 
intersetoriais  interferem no processo de 
ensino-aprendizagem.  É muito importante 
que a população entenda todo esse 
processo, pois é no município que a 
cobrança ocorre.  A discussão da LRE não 
pode vir  dissociada da implementação do 
Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQI) e, 
também, da regulamentação do Regime 
de Colaboração. A melhoria da qualidade 
da Educação está associada a questões 
federativas. Sabemos que estamos aquém 
do que a sociedade gostaria, mas é uma 
fase de acertos e regulamentos que 
todos nós esperamos colher os frutos nos 
próximos anos. Nosso país merece ter em 
todas as escolas, públicas ou privadas, 
educação com qualidade de aprendizado”..
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LRE: UNDIME-SP PARCITIPA DE EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL PAULISTA

Resumo da ata da reunião realizada 
no dia 2 de setembro entre a Comissão de 
Transporte e Merenda Escolar da Undime-
SP e os representantes da Secretaria 
Estadual da Educação, Célia Falótico e 
Georgia Tavares.

Alimentação
Está sendo elaborada a minuta de 

decreto para o convênio de 2016. O valor 
per capta será flexível. A proposta de 
reajuste está em estudo. Haverá aporte 
de alimentos a municípios de baixa renda 
ou em situação de risco. Será utilizado 
como base para o repasse do recurso da 
merenda o número de matrículas do ano 
vigente. Haverá revisão com base no dia 
31/07. A diferença de matrículas será paga 
no mês de abril quando fechar o período. 
Foi solicitada conversa com os DMEs 

para avaliar o número e a utilização de 
funcionários nas cozinhas escolares. As 
escolas que servem jantar, servir entre 
18h30 e 19h30. As escolas estaduais 
deverão oferecer IPI – avental, toca, 
luvas e materiais de limpeza. Município - 
Responsabilidade pela alimentação, gás 
e merendeira. No novo decreto aparecem 
percentuais para gastos com gás e 
combustíveis para transporte de merenda, 
em debates, foi proposta colocação do 
gasto com pessoal. Secretaria Municipal, 
Dirigentes Estaduais e Escolas devem 
avaliar a situação do atendimento noturno. 
Foi solicitada reunião com Dirigentes para 
acertar arestas. As merendeiras que atuam 
nas escolas do estado receberão uniformes 
pela Sec. Estadual. Solicitamos que o 
Estado faça ata de registro de preço e os 
municípios deverão aderir. As cozinhas das 

escolas estaduais receberão freezers e 
geladeiras repostos. Negociar situação dos 
bens e doação ou cessão de uso. Solicitar 
reunião com Dirigentes e posteriormente 
com os Gestores das unidades do estado 
para tratar sobre obrigações da merenda 
escolar com o RT (Responsável Técnico). 
As merendeiras do estado não deverão 
fazer refeições para funcionários ou 
cantinas das escolas.

Transporte
O georeferenciamento do transporte 

terá todos os endereços atualizados e será 
disponibilizado aos municípios. Reunir-se 
com dirigentes Regionais para tratar do 
calendário e horário escolar para 2016. 
Para a próxima reunião deverá estar 
presente um representante da divisão de 
transporte escolar.

COMISSÃO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

(11) 94204-8787 (Vivo)
(11) 97626-7065 (Claro)

FALE COM A UNDIME-SP

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



 COMISSÕES UNDIME-SP 2015
Comissão Administrativa (Plano de Carreira)
Osni João Pereira – Barra do Turvo
Maria Berenice Ribas Rosa de Oliveira – Cachoeira 
Paulista
Aparecida da Graça Carlos – Carapicuíba
Alessandra Wiebeck Caniatto –  Cordeirópolis
Paulo Alves Pereira – Cosmópolis
Margarete Stella Moraes – Cravinhos
Lilian Braga Vieira – Itapevi
Marilda Cortijo – Itu
Heloisa Maria Cunha do Carmo – Rio Claro

Comissão Transporte e Alimentação Escolar
Aparecido Donizete Alves Cipriano – Barretos
Maria Cláudia Brondani Rabelo – Cajati
Solange Villon Kohn Pelicer – Campinas
Vanilton Machado de Oliveira – Capela do Alto
Margarete Stella Moraes – Cravinhos
Rute Maria Pozzi Casati – Descalvado
Jovana Leite de Oliveira Dognani – Fartura
Nathália Regina Gasparelli – Ilha Solteira
Geni Cardoso Müzel Santos – Itapeva
Marilda Cortijo – Itu
José Henrique Rossi – Junqueirópolis
Célia Maria Monti Viam Rocha – Socorro
Luiz Miguel Martins Garcia – Sud Mennucci

Comissão Educação Infantil
Marialba da Glória Garcia Carneiro – Pereira Barreto 

Márcia Aparecida Bernardes – Atibaia
Aparecido Donizete Alves Cipriano – Barretos
Myriam Suely Assano Ono – Bastos
Margarete Stella Moraes – Cravinhos
Cláudia Cristina dos Santos Rodrigues – Guaraçaí
Geni Cardoso Müzel Santos – Itapeva
Marilda Cortijo – Itu
Renata Ribeiro Sandoval Ferreira Pagatto – Ituverava
Claudia Maximino Meirelles – Praia Grande
Venúzia Fernandes do Nascimento – Santos
Telma Antônia Marques Vieira – São José do Rio Preto
Luiz Miguel Martins Garcia – Sud Mennucci
Fabiana Alves da Silva Miziara – Tanabi
Edimar Batista de Oliveira – Teodoro Sampaio

Conselho de Educação Escolar Quilombola do 
Estado de São Paulo
Haydée Saletti Padovam de Macedo - Eldorado
João Norberto Fogaça Júnior (Coord. de Escolas 
Quilombolas de Eldorado)

Comissão Base Nacional Comum
Sônia Regina Guaraldo – Birigui
Margarete Stella Moraes – Cravinhos
Joselito Francisco Lemes – Cruzeiro
Fabiana Granado Garcia Sampaio – Franca
João Roberto Costa de Souza – Jacareí
Lídia Lúcia Sarmento de Lima – Ilhabela

Roberta França Fortes – Ilha Comprida
Rita de Cássia Trasferetti – Indaiatuba
Maria de Fátima S. P. Lukjanenko – Itatiba
Renata Ribeiro S. F.Pagatto – Ituverava
Adriana Ijano Motta – Limeira
Marisa Bernardo Freitas – Nova Campina
Leonice Moura – Ribeirão Pires
Venúzia Fernandes do Nascimento – Santos
Cleia Maria da Luz Rivero – São Pedro
Célia Maria Monti Viam Rocha – Socorro
Luiz Miguel Martins Garcia – Sud Mennucci
Mara Suzany Romano Bergamo – Taguaí

Comissão Sistema Nacional de Ensino
Solange Villon Kohn Pelicer – Campinas
Margarete Stella Moraes – Cravinhos
Marilda Cortijo – Itu
Claudicir Brazilino Picolo – Nova Odessa
Milta Alves Ribeiro Maron – Salto
Venúzia F. do Nascimento – Santos
Luciano Rogério D. Giacóia – São Manuel

Comissão FUNDEB
Silvia Cristina Rodolfo – Votuporanga 
Luciene Garcia Ferreira e Silva – Tarumã

Em parceria com o Prof. 
Marcus Garcia, a Undime-SP 
está desenvolvendo um projeto 
de pesquisa de “Percepção sobre 
Uso e Aplicação de Tecnologias 
da Informação e da Comunicação 
(TICs) no Ambiente Educacional nas 
Escolas Municipais de São Paulo”. O 
projeto piloto foi apresentado no dia 
28 de agosto na sede da Undime-SP.

Segundo o Prof. Marcus, o projeto 
se justifi ca porque gestores, docentes 
e discentes enfrentam difi culdades 
no momento em que necessitam 
ter o uso mais efi ciente das TICs: 
“as difi culdades são oriundas de 
causas diversas, pois não há dados 
explícitos e objetivos para subsidiar 
a montagem de projetos que possam 
sanar as difi culdades percebidas 
pelos usuários na aplicação e uso 
das TICs no ambiente educacional. 
É necessário estimular o surgimento 
de projetos que melhorem o nível 
de uso e aplicação das TICs, entre 
gestores, docentes e discentes 
do ensino fundamental, mas eles 
precisam responder às difi culdades 
efetivamente percebidas em cada 
realidade local”.

Fase Piloto
Inicialmente foram escolhidos 

três polos da Undime-SP para 
participarem dessa fase. Para tanto, 
utilizou-se três dimensões de riqueza 
do Estado de São Paulo baseada no 
Índice Paulista de Responsabilidade 
Social: região metropolitana da 
Baixada Santista (alta), Votuporanga 
(média) e Registro (baixa). 

Cada polo indicou seis pessoas 
que atuam nas secretarias, entre 
os municípios que compõem o 
polo, para realizarem a capacitação 
e as entrevistas previstas no 
projeto. A primeira capacitação 
aconteceu no dia 14 de setembro, 
na sede da Undime-SP, onde os 
dezoito entrevistadores escolhidos 
receberam as orientações de como 
conduzir as entrevistas e o modo de 
coletar os dados apreendidos.

O objetivo dessa fase é testar a 
metodologia da pesquisa, o sistema 
de apuração de dados e fazer o 
primeiro levantamento da situação 
atual nas escolas selecionadas 
pelos polos.

Para o Prof. Marcus Garcia, 
essa iniciativa é o primeiro passo 
para outros projetos importantes 
que deverão surgir com os dados 
apresentados: “é uma iniciativa 
inédita e tem potencial gerador de 

novos projetos e referências diretas 
à pesquisa original, com citação 
direta à referência de aplicação da 
metodologia e derivação de pesquisas 
correlatas e complementares, 
fortalecimento do grupo de pesquisa 
e seus integrantes”.

Marcus Garcia, é Doutorando em Educação, Pedagogo, 
Especialista em Gestão do Conhecimento e Mestre em 
Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação. Pesquisador 
integrante dos Grupos de Estudos em Inovação Tecnológica 
e Educação.

TICs: UNDIME-SP INICIA PROJETO DE PESQUISA

APOIO INSTITUCIONAL


