
 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ 

 

Ata da Audiência Pública da Secretaria Municipal de Educação, realizado no 

Plenário da Câmara Municipal de Curimatá em 07/12/2018. 

             Às nove horas e trinta minutos do dia sete de dezembro do ano de dois 

mil e dezoito (07/12/2018), na sede da Câmara Municipal de Curimatá, Estado 

do Piauí, localizada à Praça Abdias Albuquerque, 427, com a presença da 

Secretária Municipal de Educação Anubete Angelino Pereira, o Vereador 

Adonaldo Rodrigues Bastos representando a Presidente da Câmara Municipal 

Flávia Katyanya Louzeiro Jacobina, a Vereadora Luziene Vogado Ribeiro, o 

Vereador Jonas Ribeiro dos Santos, o Vereador Tiago de Alencar Brito, o 

Controlador Geral do Município Raimundo Nonato Bezerra, o Secretário de 

Finanças Kleber Alves de Carvalho Filho, a Secretária de Saúde Maria das 

Neves Nunes Vogado Jacobina, o Secretário de Esportes Cristiano Dourado 

Sobrinho, a Supervisora da Educação Maria Ferreira de Sousa Junia, a 

Nutricionista Fernanda Vogado Correia, Coordenadores da Educação, 

Professores, Funcionários da Prefeitura e demais pessoas da sociedade. O 

Vereador Adonaldo Rodrigues Bastos fez a abertura, justificando a ausência da 

Presidente da Câmara Flávia Katyanya Louzeiro Jacobina e que estava ali 

representando à mesma. Em seguida falou que devemos participar de uma 

Audiência Publica, pois é nela que tomamos conhecimentos das ações e dos 

problemas e temos como acompanhar o desempenho da Educação no 

Município. Em seguida passou a palavra a Secretária de Educação Anubete 

Angelino Pereira que apresentou de forma transparente os diversos desafios 

enfrentados no decorrer deste ano, que somos conscientes das reclamações 

feitas por alguns, todavia somos sabedores das dificuldades que o Município 

enfrenta, mais estamos empreendendo todos os esforços para solucionar os 

problemas que, mas aflige a sociedade quanto à ineficácia de uma educação 

de qualidade. Comentou ainda, que algumas escolas têm alunos no 6º e 7º ano 

sem fazer uma boa leitura. Que o Programa mais Educação está sendo 

regularizado em algumas escolas previamente selecionadas pelo MEC e 

atendidas inicialmente àquelas que têm déficit de aprendizado. Divulgou que a 

média do IDEB de Curimatá não foi a almejada pela Administração. Outrossim, 

falou que a maior dificuldade encontrada pelos docentes do Município é 

cumprir os 200 dias letivos exigidos pela lei. Que tem escolas que cumprirá, 

enquanto outras não. A Secretária de Educação Anubete Angelino Pereira 

disse quando participa de encontros com os Secretários de Educação dos 

Municípios do Estado, observa que há muita união e parcerias entre os 

participantes. Enquanto, aqui na RS não funciona com tanta determinação. A 

Secretária de Educação Anubete Angelino Pereira foi a única Secretária 

escolhida do Estado do Piauí, para 3ª Conferência Nacional de Educação – 

CONAE 2018 em Brasília-DF. Citou os gastos com a manutenção e 



desenvolvimento do ensino no Município de Curimatá ate o mês de outubro de 

2018. Atendeu o percentual mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da 

Constituição Federal. A Receita Proveniente de Impostos e Transferências R$ 

9.784.295,63 (nove milhões e setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos e 

noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), Gastos com a Manutenção e 

Desenvolvimento de Ensino R$ (3.298.493,03) três milhões e duzentos e 

noventa e oito mil e quatrocentos e noventa e três reais e três centavos, que 

corresponde a 33,71%. Os gastos com magistério utilizando recursos do 

FUNDEB atingiram o montante de 75,08%, conforme demonstrativo. Receita 

FUNDEB R$ 6.350.663,99 (seis milhões e trezentos e cinquenta mil e 

seiscentos e sessenta e três mil e noventa e nove reais), Gastos com 

Magistério R$ 4.767.807,80 (quatro milhões e setecentos e sessenta e sete mil 

e oitocentos e sete reais e oitenta centavos), correspondendo 75,08%. Ainda, 

pediu apoio, orientação e desculpas pelas suas falhas. Em seguida concedeu a 

palavra a Supervisora de Ensino Maria Ferreira de Sousa Junia, cumprimentou 

a todos e falou sobre o horário pedagógico, no início houve resistência, mas 

com a continuidade do Projeto muitos docentes apoiaram e foi essencial para 

realização dos trabalhos escolares. Como por exemplo, reuniões com os pais, 

com entregas de avaliações e outros. Desta vez, a palavra foi com a 

Coordenadora Railvanete Lustosa Alencar Castro Freitas, que fez um breve 

esboço dos projetos que foram realizados em algumas escolas como: Família 

na Escola. Projeto de Leitura, Oficina de Matemática, Leitura de Imagem, 

Trabalhos nos sábados letivos, Show de talentos, Portfólio e outros. Explicou 

que o Projeto de Leitura tem dado certo com mais de quatro meses em 

andamento. Também foi citado o Projeto que trabalhou uma tarde Cultural Afro 

Brasileira em alusão ao dia da Consciência Negra. Algumas escolas 

reproduziram o tema através de Peças Teatrais. A Vereadora Luziene Vogado 

Ribeiro pediu a palavra parabenizou o Projeto da Consciência Negra e gostaria 

de ter participado do mesmo. Continuando, disse que o Projeto de Leitura é 

muito bom e atual para a Educação. Disse ainda, que ausência de um 

determinado vereador era justamente pela ausência da Secretária de 

Educação Anubete Angelino Pereira quando a Câmara solicitou verbalmente a 

presença da mesma, e por algumas vezes não compareceu a casa para 

prestar esclarecimentos. Também perguntou por que na localidade Umbuzeiro 

os alunos continuavam sem transporte escolar? Pois, sabemos que vem 

recursos para essa finalidade. O Senhor Secretário de Finanças Kleber Alves 

Carvalho Filho pediu a palavra e disse que os recursos do PNATE são R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais e os motoristas que prestam 

serviços a Secretaria Municipal de Educação só recebem pelos dias 

trabalhados. E que os recursos não são suficientes para demanda do 

Município. A Vereadora Luziene Vogado afirmou que a Administração tem que 

priorizar a Educação, que não é adequado os alunos da localidade em debate, 

ficarem sem o transporte escolar. Desta feita, o Vereador Adonaldo Rodrigues 

Bastos falou que é lamentável qualquer Vereador se ausentar por motivo do 

não comparecimento da Secretária de Educação. Ainda comentou que às 

vezes é incompreendido, mas seus objetivos é prestar serviços à comunidade. 

Respondendo a Secretária de Educação Anubete Angelino Pereira justificou 



sua ausência, e disse, sempre que foi convocada fez-se presente e não teve 

conhecimento de outras vezes que foi convocada. Respondendo a Vereadora 

Luziene Vogado justificou também que a rota questionada foi feita a licitação, 

porem, foi declarada deserta, tendo em vista a ausência de participantes da 

referida rota e por este motivo a Administração Pública Municipal não tem 

como realizar contratações para este fim. Em seguida o senhor Isac da 

localidade Umbuzeiro, falou que durante este ano nunca teve transporte para 

localidade citada. Que são as famílias responsáveis para transportar os alunos. 

O Vereador Tiago de Alencar Brito cumprimentou a todos, pediu desculpas 

pela ausência nas Audiências Publicas anteriores. Falou que realizou uma 

visita na Escola Municipal Baixão dos Rodrigues, e observou que o arroz 

servido ali na merenda escolar para os alunos deveria ser substituído. 

Explicando ainda que no caso de não aparecer nenhum concorrente após a 

licitação de uma determinada rota o Município tem o dever de assistir melhor 

essa clientela. Utilizando da palavra a Nutricionista Fernanda Vogado Correia 

respondendo ao Vereador Tiago de Alencar Brito quando soube do problema 

do arroz foi substituído imediatamente. Disse ainda quando participa de 

Encontros promovidos pela Universidade Federal do Piauí, para Capacitação 

dos responsáveis pelo cardápio da merenda escolar. Observou também que o 

cardápio escolar desse Município é o mais diversificado. Com a palavra o 

Vereador Jonas Ribeiro dos Santos queria saber sobre os transportes 

escolares dos alunos EJA da Escola Municipal do povoado Lagoa das Covas? 

A Secretária de Educação Anubete Angelino respondeu que houve uma 

desistência muito grande dos alunos que frequenta o EJA, tão logo os alunos 

retornarem o transporte será regularizado. Agradeceu a presença de todos. A 

Funcionária Alba Regina solicitou a palavra e falou que era urgente e 

necessário que todos se unissem para desenvolver um trabalho mais eficiente. 

Sem nada mais para tratar no momento, encerrou a reunião e para constar 

segue lista anexa com assinaturas dos presentes.   

 


