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Já falamos repetidas vezes que as redes 
municipais de ensino estão enfrentando um 
desafio cada vez maior. Os processos de 
municipalização do Ensino Fundamental têm�
transferido mais responsabilidades e custos dos 
Estados para os Municípios, sem que os repasses 
de recursos sigam o mesmo caminho. Devemos �
acender um sinal de alerta!�

Como todos sabem, a nossa Constituição 
apregoa que a Educação pública é um direito de 
todos e a sua administração e financiamento 
dependem da cooperação entre União, Estados 
e Municípios. Isso significa que a distribuição 
dos recursos precisa estar de acordo com o 
tamanho da responsabilidade de cada ente 
federativo, sem perder de vista as estratégias 
nacionais amplamente discutidas e consagradas �
na legislação.�

Nesse sentido, não podemos deixar que 
turbulências políticas ou mudanças de gestores 
reflitam em retrocessos nas políticas públicas 
educacionais nem no volume de investimentos 
na área. Se queremos implementar e consolidar 
um valor mínimo previsto por lei a ser investido 
por aluno, o Custo Aluno-Qualidade inicial 
(CAQi), e ampliar outros programas e estratégias 
já em andamento, não podemos admitir outra 
postura a não ser o aumento dos recursos para 
uma educação pública, gratuita e de qualidade.�

Atravessamos um momento delicado no cenário 
político brasileiro e diversas dúvidas permeiam 
o pensamento dos gestores públicos do país. O 
momento exige uma intensa reflexão sobre os 
rumos das políticas públicas dos diversos 
setores do Brasil: saúde, infraestrutura     

economia, previdência social, dentre outros.�
No entanto, a Educação merece um olhar mais �
do que especial de nós, dirigentes municipais.�
As demandas educacionais já são muitas: há �
uma clara necessidade de expandir as 
matrículas. Existe um déficit atual de mais 3 
milhões de matrículas em creches, pouco menos 
de um milhão na pré-escola, cerca 500 mil no 
ensino fundamental,  quase 1,5 milhão no �
ensino médio.�

Os números são ainda mais calamitosos quando�
nos deparamos com uma demanda de cerca 2 
milhões de matrículas nas universidades 
públicas e quase quatro milhões nas escolas 
técnicas de nível médio. Não existe forma de 
sanar tais problemas sem aumentar o 
investimento, especialmente quando se trata da �
contratação de professores.�

Outro agravante é a questão das matrículas que 
já existem: é necessária uma qualificação nessas 
vagas, o que também requer mais 
investimentos. Atualmente, essa conta já está �
em cerca de R$ 40 bilhões.�

Por isso é importante destacar e preconizar que 
necessitamos de uma maior integração para 
debatermos essas questões nos mais altos 
escalões políticos e evitar que o futuro da 
Educação no Brasil seja posto em risco. 
Entendemos que o atual cenário econômico 
brasileiro exige medidas rápidas e eficazes para 
sairmos da recessão, porém, é preciso olhar com 
cautela e refletir sobre quais medidas e ações 
serão adotados e quais as consequências das �
implantações das mesmas.�

As metas estabelecidas para se fazer cumprir o 
Plano Nacional da Educação e atingir a 
qualidade que sonhamos para o ensino público 
no Brasil exigem de nós um esforço 
extraordinário no sentido de garantir a 
continuidade das políticas que estão dando 
resultado e de buscar mais recursos para 
acelerar o encontro com a “escola que 
queremos” para as nossas crianças e para 
conjunto da sociedade brasileira. 

Presidente da UNDIME/SP �
Marialba da Glória Garcia Carneiro 

PALAVRA DA PRESIDENTE

Lima, fez questão de falar sobre o papel da instituição 
para o fortalecimento da gestão da educação municipal.�
Também participaram da abertura do evento, o diretor 
de articulação do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves, �
e a educadora Vera Cabral.�

O tema de debate da abertura foi a Base Nacional 
Comum Curricular, que contou com a exposição da 
palestrante Maria Inêz Fini, Coordenadora do 
Observatório da Educação de Campinas e teve como 
debatedores o representante da Secretaria Estadual da 
Educação do Estado de São Paulo, Sra. Ghisleine Trigo 
Silveira, Coordenadora de Gestão da Educação Básica e 
o Senhor Ricardo Magalhães Dias Cardoso, Coordenador 
do Ensino Médio, representando a Secretaria da �
Educação Básica do MEC.�

Durante o Fórum, os participantes receberam 
orientações referentes ao cadastro das escolas no portal 
da Base Nacional Comum Curricular-BNCC, contaram 
também com técnicos do FNDE “Soluções Locais”,�
proporcionando atendimento individual especializado 
aos gestores municipais sobre os programas �
educacionais do MEC.�

No segundo dia, no painel “Qualidade e Financiamento 
da Educação Básica”, o palestrante, assessor técnico da 
UNDIME Nacional, Carlos Eduardo Sanches, focou o 
tema “Custo Aluno Qualidade Inicial e a importância do 
Pacto Federativo para a educação municipal”.  �
Temas que chamaram a atenção para um acalorado 
debate foram os que contaram com a presença da  �

Dra. Lisiane Braecher, Procuradora da República,�
o Projeto do Ministério Público Federal, denominado 
“MPEduc”, do Dr. Sidney Estanislau Beraldo, Conselheiro 
Vice-Presidente do TCE/SP, que fez uma exposição sobre 
o “Índice de Efetividade da Gestão Municipal” e também 
da procuradora do Ministério Público de Contas, junto 
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dra. Élida 
Graziane Pinto que discorreu sobre “ O gasto mínimo em 
Educação vinculado ao Plano Nacional de Educação”.�
No painel seguinte, “Formação de Gestores”, a �
palestrante do Consulado Britânico, Fernanda Medeiros, 
apresentou o Sistema de Formação de Lideranças 
Escolares da Inglaterra, propondo reflexão sobre 
possíveis alternativas de formação de gestores para o �
Brasil.�

Fechando o painel, aconteceu a palestra com Léo 
Fraiman, sobre “Projeto de vida a partir da Escola: �
Desafios e Oportunidades da Gestão Escolar“.�
Ao renomado Prof. Mario Sergio Cortella, coube o tema 
“Educação, Escola e Docência: Novos Tempos, Novas �
Atitudes”.�

No encerramento do exitoso Fórum, Marialba Carneiro, 
discorreu sobre o evento: “esse momento de interação 
entre os colegas dirigentes e educadores é muito 
importante para todos, não só pelo aprendizado, pela 
troca de experiências que o evento proporciona, mas 
sobretudo pela oportunidade de refletir e construir �
valores para uma educação de qualidade “�

�
�
A Presidente da UNDIME-SP e Dirigente Municipal de 
Educação de Pereira Barreto, Marialba Carneiro, abriu os 
trabalhos, salientando que o tema central para este 
encontro “Gestão eficaz respeita a diversidade e 
promove a igualdade”, bem como os demais temas da 
programação, partiram de sugestões dos próprios �
dirigentes.�

O presidente do FNDE, Antônio Idilvan Alencar,�
apresentou o novo Plano de Ações Articuladas (PAR) 
2016-2019 e fez, ainda, um balanço do ciclo anterior. �
Já o presidente da UNDIME Nacional, Aléssio Costa 

26º FÓRUM UNDIME-SP SUPERA EXPECTATIVAS

Com a presença de mais de quinhentos educadores, a 
UNDIME-SP realizou o 26º Fórum dos Dirigentes 
Municipais de Educação do Estado de São Paulo, �

de 2 a 4 de março, na cidade de Atibaia.

“Educação  Não transforma o mundo. Educação  �
muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”�

Paulo Freire 1921 - 1997
facebook.com/undime.sp.dme
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uma apresentação do Manual de produtos de 
Agricultura familiar, o funcionamento do 
processo de compra de alimentos dos 
programas de agricultura familiar, como fazer a 
prestação de contas do PNAE e quais as 
atribuições do Conselho de Alimentação Escolar. 

Outro ponto do encontro foi a explanação sobre 
o Plano de Ações Articuladas (PAR), com o 
objetivo de capacitar e orientar os dirigentes 
municipais de educação e técnicos responsáveis 
pelo gerenciamento do PAR, a técnica Adriana 
Almeida, da Secretaria Estadual de Educação de 
São Paulo, fez uma apresentação detalhada 
sobre o funcionamento do novo PAR 2016-2019, 
solucionando dúvidas que surgem durante a 
elaboração do plano, atentando para o 
momento que é a elaboração do diagnóstico 
municipal da educação. 

Durante o evento foi realizada a eleição da 
representante do polo de Bauru dentro da 
UNDIME-SP. Participaram do pleito, 
representantes dos municípios de Bauru, 
Iacanga, Pederneiras, Reginópolis e Ubirajara.
A Dirigente Municipal de Educação de Bauru, 
Vera Marisa Refino Casario, foi eleita 
Representante Regional Titular, e Representante 
Regional Suplente eleita foi Patrícia de Tillio 

Claro, do município de Pederneiras.

A representante do polo de Bauru será  
responsável pela realização de reuniões 
periódicas promovendo a discussão de assuntos 
educacionais pertinentes a região e promover 
integração dos municípios, buscando soluções 
para o enfrentamento dos grandes desafios dos 
gestores municipais, na busca da qualidade da 
educação pública com qualidade social.
“Gostaria de agradecer a presença de todos e a 
confiança em mim depositada para ser a 
representante do polo de Bauru, algo que nossa 
região necessitava. Estou a inteira disposição 
para colaborar com a UNDIME, que é um 
associação tão importante, para a melhoria e 
proporcionar condições para que as ações 
desenvolvidas pelos dirigente municipais de 
educação do nosso polo sejam ainda mais 
exitosas” destacou Vera Casario, recém eleita.

A UNDIME-SP realizou no dia 11 abril, na cidade de Bauru, 
uma oficina para abordar o PAR e o PNAE, voltada 
especialmente para os DMEs, técnicos dos setores de 
alimentação escolar, nutricionistas e membros dos 
Conselho de Alimentação Escolar – CAE. O encontro foi 
realizado Instituição Toledo de Ensino – ITE, e contou com a 
participação de 79 municípios do estado.

A abordagem sobre o PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar) foi realizada pelas técnicas Marcília de 
Oliveira e Wania Madalena, que orientaram os presentes a 
respeito do que é o PNAE, qual a atribuição da equipe 
técnica do setor de alimentação escolar diante do plano, 

UNDIME-SP PROMOVEU OFICINA SOBRE O PAR E O PNAE EM BAURU

FOTO: SME CASTILHO

Oficina realizada em Bauru 

da Educação Municipal, escritora, palestrante e 
consultora educacional com temas focados em 
Políticas Públicas, Captação de Recursos Federais e 
Estaduais e formação continuada de 
profissionais da educação.

Palmira ofereceu orientações sobre o novo ciclo do 
Plano de Ações Articuladas, que ocorre a cada quatro 
anos. “O sistema permite direcionar ações do 
município e a captação de recursos. Entretanto, é 
necessária a compreensão do órgão da forma mais 
realista e articulada ao plano de educação”, salientou 
a professora.

Para auxiliar na elaboração do PAR, o Ministério da 
Educação criou um novo sistema, o SIMEC – Módulo 
PAR Plano de Metas -, integrado aos sistemas que já 
possuía, representando uma importante evolução 
tecnológica, com. agilidade e transparência nos 
processos de elaboração, análise e apresentação de 

A UNDIME-SP promoveu no dia 26 de abril oficinas 
do novo PAR, realizadas nos municípios de 
Votuporanga e Castilho.

Em Votuporanga,  a Professora Silvia Cristina Rodolfo, 
representando a UNDIME-SP e representantes de 
quase quarenta municípios participaram de mais 
uma capacitação sobre o tema, realizada na Câmara 
Municipal de Vereadores. Já em Castilho, a oficina foi 
realizada no Centro de Formação de Professores, 
localizado no Centro Integrado de Educação de 
Castilho, e contou com a participação de 
representantes de dezesseis municípios: Andradina, 
Bento de Abreu, Castilho, Guaraçaí, Guararapes, Ilha 
Solteira, Itapura, Lavínia, Mirandópolis, Murutinga do 
Sul, Nova Independência, Pereira Barreto, Rubiácea, 
Sud Mennucci, Suzanápolis e Valparaíso. 

A palestrante convidada em ambas as oficinasfoi a 
professora Palmira Piai, especialista em Gestão

resultados dos planos.�

O PAR (Plano de Ações Articuladas) é uma ferramenta 
de planejamento da política educacional brasileira 
comandada pelo Ministério da Educação (MEC) e 
colocou à disposição dos estados, dos municípios, 
instrumentos eficazes de avaliação e implementação 
de políticas de melhoria da qualidade da educação, �
sobretudo da educação básica pública.�

A partir da adesão ao Plano, os estados e municípios 
elaboram seus respectivos Planos de Ações 
Articuladas. Inicialmente, os estados e municípios 
devem realizar um diagnóstico minucioso da �
realidade educacional local.�

A partir desse diagnóstico, desenvolverão um �
conjunto coerente de ações que resulta no PAR.

VOTUPORANGA E CASTILHO SEDIARAM OFICINAS DO PAR PROMOVIDAS PELA UNDIME-SP

FOTO: SME VOTUPORANGA

2

facebook.com/undime.sp.dme



União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo Maio de 2016

A presidente da UNDIME-SP, Marialba Carneiro e o Vice-Presidente do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo), o conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, reuniram-se na última quarta-feira (6) na sede do TCE em 
São Paulo. Em pauta, diversos assuntos relativos às melhorias da gestão dos modelos educacionais dos 
municípios do Estado de São Paulo.

Um dos pontos principais da reunião foi a metodologia de avaliação aplicado no Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal (IEGM), desenvolvido pelo Tribunal de Contas, reúne dados dos municípios nos setores de 
Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Proteção ao Meio Ambiente, Cidade e Tecnologia da 
Informação, e avalia se a visão e objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados de forma efetiva. 
O objetivo é oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a fiscalização nessas 
áreas.
Os representantes da UNDIME-SP elencaram diversos apontamentos para aperfeiçoar a metodologia do IEGM 
na área da educação que certamente irão colaborar no aprimoramentodo questionário, melhorando ainda 
mais a avaliação dos poderes públicos em relação à área.

Outro assunto importante debatido pela presidente da UNDIME-SP, Marialba Carneiro e pelo vice-presidente 
do TCE-SP, Sidney Beraldo, foi o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que tem como principal objetivo 
subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos 

UNDIME-SP E TCE-SP DISCUTEM NOVAS ESTRATÉGIAS �
PARA MELHORAR A GESTÃO EDUCACIONAL EM SÃO PAULO

A UNDIME-SP e a Secretaria Estadual de Educação do estado de São Paulo promoveram no dia 
19 de abril, o lançamento da Rede do Plano de Carreira e Remuneração (PCR). O evento foi 
realizado no Auditório Térreo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, localizado na 
Praça da República, na capital paulista. O encontro foi voltado para os 645 gestores municipais 
de Educação do estado.

O encontro contou com as presenças do Secretário Estadual de Educação José Renato Nalini; 
da Presidente da UNDIME-SP, Marialba Carneiro; Coordenadora Geral da DIVAPE – Diretoria de 
Valorização dos Profissionais da Educação, Lúcia Camini; do Coordenador da Região Sudeste da 
Rede PCR, Ernesto Kenji Carvalho Maeda; dentre outras autoridades.

O Sistema de Apoio à Gestão de Planos de Carreira e Remuneração foi desenvolvido pelo 
Ministério da Educação com o objetivo de auxiliar as secretarias estaduais e municipais na 
elaboração ou reelaboração dos planos de carreira e remuneração para os profissionais da 
educação, cuja exigência consta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96, 
Artigo 67) e da Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (Lei 11.738/2008, Art. 6º).

O sistema possibilita a simulação de diferentes alternativas para planos de carreira e 
remuneração, levando em consideração seus respectivos impactos nas despesas com pessoal. 
Permite também que informações de planos de carreira de outros estados e municípios sejam 
importados para comparação e assimilação nas simulações realizadas.

A Presidente da UNDIME-SP e Dirigente Municipal de Educação de Pereira Barreto, Marialba 
Carneiro ressaltou a importância do encontro: “Iniciamos os trabalhos para elaborarmos e/ou 
adequarmos os Planos de Carreiras dos municípios paulistas, do que trata a Meta 18 do PNE. As 
parcerias estabelecidas com o MEC e SEE são fundamentais para o êxito deste desafio. 
O cenário político e econômico é delicado, contudo sabemos que a Educação exige cuidados e 
a valorização do profissional da Educação é tarefa que não pode esperar. Agradeço aos 
profissionais dos municípios que se dispuseram a assumir o papel de Avaliador Educacional e 
estarem compondo a rede técnica que irá ministrar formação aos nossos municípios. Tenho 
certeza que mais uma vez venceremos obstáculos e concluiremos com êxito esta política 
pública tão importante para o magistério público” destacou a Presidente.

UNDIME-SP E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
PROMOVERAM O LANÇAMENTO DA REDE PCR DO 

ESTADO DE  SÃO PAULO NO DIA 19 DE MAIO
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A presidente da UNDIME-SP, Marialba Carneiro e o Vice-Presidente do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo), o conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, reuniram-se na última quarta-feira (6) na sede do TCE 
em São Paulo. Em pauta, diversos assuntos relativos às melhorias da gestão dos modelos educacionais dos 
municípios do Estado de São Paulo.

Um dos pontos principais da reunião foi a metodologia de avaliação aplicado no Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal (IEGM), desenvolvido pelo Tribunal de Contas, reúne dados dos municípios nos setores de 
Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Proteção ao Meio Ambiente, Cidade e Tecnologia da 
Informação, e avalia se a visão e objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados de forma efetiva. 
O objetivo é oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a fiscalização nessas áreas.

Os representantes da UNDIME-SP elencaram diversos apontamentos para aperfeiçoar a metodologia do IEGM 
na área da educação que certamente irão colaborar no aprimoramento do questionário, melhorando ainda 
mais a avaliação dos poderes públicos em relação à área.

Outro assunto importante debatido pela presidente da UNDIME-SP, Marialba Carneiro e pelo vice-presidente 
do TCE-SP, Sidney Beraldo, foi o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que tem como principal objetivo 
subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos 
alunos da educação básica.

Ao final da reunião, ambos os dirigentes consideraram o encontro extremamente produtivo e firmaram um 
compromisso de buscarem juntos  cada vez mais soluções para aprimorar as políticas públicas educacionais.

A Presidente da UNDIME-SP, Marialba da Glória Garcia Carneiro, esteve de 3 a 5 de maio em 
Brasília, para participar de encontros que trataram de assuntos pertinentes à Gestão 
Educacional dos municípios.

A Presidente Marialba Carneiro participou da solenidade de apresentação da proposta de 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), noo Auditório do Conselho Nacional de Educação (CNE), além de uma audiência com o 
novo presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Gastão Vieira, 
em seu gabinete.

A presidente da UNDIME-SP também esteve presente na Reunião de Gestão Ampliada da 
UNDIME nacional, realizada na sede do CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior).

A Presidente Marialba Carneiro encerrou suas atividades em Brasília juntamente com os 
representantes da UNDIME de outros estados, participando no Seminário Nacional sobre o 
Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica e o Plano Nacional de Educação.

PRESIDENTE DA UNDIME-SP, MARIALBA CARNEIRO, 
PARTICIPOU DE DIVERSOS ENCONTROS �

EM BRASÍLIA NO INÍCIO DESTE MÊS

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

facebook.com/undime.sp.dme

alunos da educação básica. 

Ao final da reunião, ambos os dirigentes consideraram o encontro extremamente produtivo e firmaram um compromisso de buscarem juntos  cada vez mais soluções 
para aprimorar as políticas públicas educacionais.

Participaram da reunião: Rute Maria Pozzi Casati - DME de Descalvado, Jucelene Francé - representante do município de Descalvado, Eliana A. Duarte B. Monteiro - DME de Olímpia, Rita de 
Cássia Trasferetti - DME de Indaiatuba, Deize C. B. de Moraes - representante do município de Indaiatuba, Jovana Leite de O. Dognani - DME de Fartura, Maria das Graças Marins Daemon - 
DME de Taquarituba, Walderene M. Monteiro - Representante do DME de Sorocaba, Rosângela C. A. M. Vendetti - SEDU de Sorocaba, Francismari Aparecida Milche - SEDU de Sorocaba
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técnicos do TCE-SP, Francisco Leite Barbosa e Cléber Ignácio da Silva, o advogado Dr. 
José Silvio Graboski de Oliveira, especialista em gestão educacional e um dos 
palestrantes, e representantes do grupo “Somos Educação”, Márcio Celestino e 
Henrique Hanna. Ao todo, o evento contou com a presença de mais de mais de 100 
pessoas, oriundas de 30 cidades da região do Extremo Noroeste Paulista: Andradina, 
Auriflama, Bilac, Braúna, Castilho, Clementina, Cosmorama, Dolcinópolis, Gastão 
Vidigal, Guaraçaí, Guzolândia, Ilha Solteira, Itapura, Jales, Lavínia, Marapoama, 
Mirandópolis, Monções, Muritinga do Sul, Nova Independência, Paranapuã, Paulo de 
Faria, Pereira Barreto, Pontalinda, Rubiácea, Rubinéia, Santa Clara D´OEste, Santa Rita 
D`Oeste, Santana da Ponte Pensa, Santo Antônio do Aracanguá, São João de Iracema, 
Sud Mennucci, Suzanápolis, Valparaíso e Votuporanga.

Os técnicos do TCE-SP explanaram sobre a aplicação dos Recursos Financeiros da 
Educação e Apresentação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM, O IEGM 
reúne dados dos municípios nos setores de Educação, Saúde, Planejamento, Gestão 
Fiscal, Proteção ao Meio Ambiente, Cidade e Tecnologia da Informação. 
O advogado Dr. José Silvio Graboski de Oliveira, especialista em gestão educacional, fez 
orientações jurídicas de prestação de contas e outras orientações sobre procedimentos 
administrativos da Gestão da Educação.

Após cada palestra foi aberto um espaço para que os presentes pudessem formular 
perguntas que foram respondidas pelos palestrantes.

A Presidente da UNDIME, Marialba Carneiro ressaltou a importância do evento: “esse 
primeiro seminário é muito importante para ouvirmos as orientações dos profissionais 
do TCE-SP e do Dr. José Sílvio Graboski, pois com tais orientações poderemos, de fato, 
construir planos sólidos para a gestão educacional dos municípios. É uma colaboração 
muito importante para termos um grande conhecimento sobre nossas contas em 
relação à Educação e mostrarmos transparência para a população” destacou a 
presidente.

A UNDIME-SP realizou no dia 13 de maio, na Estância Turística de Pereira 
Barreto um importante evento sobre a administração pública, o �
I Seminário de Gestão Financeira da Educação do Extremo Noroeste 
Paulista. O evento foi realizado em parceria com o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP) e a Prefeitura da Estância Turística de �
Pereira Barreto.�

O evento foi realizado na Casa da Cultura “Maestro Aristeu Custódio 
Moreira”. No seminário, estiveram presentes a Presidente da UNDIME-SP, 
Vice-Prefeita de Pereira Barreto e Secretária Municipal de Educação, 
Marialba Carneiro, o Prefeito de Pereira Barreto, Arnaldo Enomoto, os  

A Presidente da UNDIME-SP, Marialba Carneiro, participou no 
dia 28 de abril do Encontro Mensal do CCE realizado na 
Fundação FEAC, no município de Campinas. O encontro trouxe 
várias reflexões sobre os desafios para a implementação do 
Plano Municipal de Educação de Campinas.

Questões como as dificuldades de alinhamento dos Planos 
Municipais paulistas com outras instâncias, o Plano Estadual 
que ainda não foi aprovado, o desafio do financiamento da 
educação para que as metas dos Planos sejam cumpridas 
frente à crise econômica instalada no país, e a questão do 
regime de colaboração entre as instâncias educacionais  

4

públicas municipais e estaduais, estiveram em pauta.

A Presidente da UNDIME-SP, Marialba Carneiro, esteve representando o Ministério da Educação (MEC), abriu o 
evento apresentando dados sobre os Planos Municipais de São Paulo e todas as dificuldades que 
permeiam o cumprimento das metas.

“Um evento que pretende debater o Plano Municipal de Educação é de extrema relevância, porque algumas 
metas que já deveriam estar sendo cumpridas, não estão sendo concluídas pela dificuldade financeira 
enfrentada pelos municípios. Nesse cenário, a sociedade tem direito de saber da real situação e também que 
várias políticas públicas nacionais estão retroagindo em razão da questão financeira, e isso repercute lá no 
município. Nesse sentido, a sociedade deve se unir, discutir e entender o Plano e ainda estabelecer uma relação 
para acompanhar, cobrar e atuar no cumprimento das metas estabelecidas, inclusive priorizando-as”, avaliou a 
Presidente Marialba Carneiro.

Após a exposição de Marialba Carneiro, foi promovido um debate com a participação de Luiz Marighetti e 
Regina Celi, membros da equipe técnica de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de 
Educação da Secretaria Municipal de Educação Campinas, além do dirigente da Diretoria de Ensino Campinas 
Oeste, Antonio Admir Schiavo, representando a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A mediação foi 
feita pelo presidente do Conselho Estadual de Educação, Francisco Carbonari, que chamou 
a atenção para o principal foco dos Planos de Educação.

PRESIDENTE DA UNDIME-SP, MARIALBA CARNEIRO, PARTICIPA DE 
ENCONTRO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CAMPINAS

UNDIME-SP REALIZOU O I SEMINÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO�
DO EXTREMO NOROESTE PAULISTA EM PEREIRA BARRETO

FALE COM A UNDIME-SP
e-mail: undimesp@gmail.com
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