
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2020 2 

 3 

Aos onze de dezembro de dois mil e vinte (11/12/2020), teve início a 5ª reunião ordinária do Conselho 4 
das Escolas Municipais de Campinas - CEMC, primeira chamada às 19h00, segunda chamada às 19h15 5 
com 14 conselheiros via Google Meet (https://meet.google.com/uqm-bews-jsn). Justificaram ausência na 6 
reunião Fernanda Brito, Regina Faveri, Neila Gomes, Muriel Benatti, Joice Segatti. Informes: I. Ocorreu 7 
reunião da Comissão de Acompanhamento da Falta de Vagas em Creches no município de Campinas 8 
(Inquérito Civil nº 14.0713.0011483/2014-7 na tarde de sexta-feira (11.12). O encontro promovido pelo 9 
Ministério Público teve a participação dos conselheiros Joice Segatti e Cássio Pacheco, sendo que este 10 
conselheiro questionou sobre a falta de profissionais e infraestrutura para a retomada das aulas presenciais 11 
no ano que vem. A prefeitura informou, através de seus representantes, que as reformas cabem à verba do 12 
Conta Escola em cada unidade escolar, e que novos profissionais não poderão ser contratados enquanto 13 
durar a legislação proposta para o período de pandemia, que veta novos concursos e contratações. II. 14 
Cláudio Borges indicou que houve reunião do Conselho Municipal de Educação (CME) na última quinta-15 
feira (03.12) e, como nosso representante, ouviu posicionamentos sobre as obras de infraestrutura nas 16 
escolas e compra de equipamentos para o acesso às atividades virtuais (tablets) pelos estudantes no ano 17 
que vem. Aponta que há produtos ligados à higiene como totens de álcool gel em licitação para o próximo 18 
ano. Indica também que haverá reuniões de uma Comissão criada pelo próprio CME para discutir 19 
protocolos pedagógicos para a volta às aulas em 2021. III. Kátia Mota indica que haverá reunião do 20 
Conselho do FUNDEB na próxima semana, mas quando ela e Erika participam, há dificuldades para 21 
compreender as prestações de contas que são apresentadas. Pauta única: Após a apresentação dos 22 
informes, Cláudio Borges deu início a apresentação das competências do Conselho das Escolas a aqueles 23 
que não o conhecem, valorizando também as ações do mesmo ao longo do ano. Considerando a retomada 24 
das atividades letivas presenciais alternadas com o atendimento remoto no ano seguinte, ele sugere que os 25 
presentes se manifestem para externar suas preocupações e perspectivas. Vanessa Simas, profissional do 26 
AG1 indica que poucas informações sobre o retorno presencial têm chegado a ela, e questiona sobre a 27 
representatividade dos profissionais da educação nas comissões que têm pensado o retorno presencial às 28 
escolas. Carlos Siqueira indica que o Conselho das Escolas tem exercido papel importante no debate 29 
sobre a política educacional na cidade. Ele acredita que qualquer ação de retorno presencial deve ouvir as 30 
famílias. Adriana Persiani, diretora de um Centro de Educação Infantil, indica que haverá um repasse no 31 
final do ano para a compra de produtos ou obras necessárias à retomada das aulas presenciais. Acredita 32 
que não há orientação, com exceção do plano que já foi elaborado, o qual atribui muita responsabilidade 33 
sobre as gestoras escolares. No entanto, o gasto por categoria não pode exceder R$17.800,00, algo que 34 
limita as ações das gestões de cada unidade. Ela indica, além disso, que houveram problemas na 35 
classificação dos agentes de educação infantil, os quais não têm previsão de receber férias e tiveram 36 
alterações em suas posições no concurso devido a problemas na correção da prova. Destarte, afirma que 37 
as empresas terceirizadas têm apontado rompimentos nos contratos com as funcionárias de cozinha e 38 
limpeza, muitas das quais não têm recebido adequadamente seus vencimentos. Fernanda de Brito aponta 39 
que sente-se abandonada de orientações desde março, indicando também bastante preocupação com a 40 
segurança alimentar de seus estudantes. Mariana Roveroni aponta que não há sinalizações efetivas da 41 
SME e que faltam ações de reforma de infraestrutura para a garantia de segurança sanitária nas unidades. 42 
Gláucia Regina indica que os profissionais têm trabalhado muito e que a lei de jornada deveria ser mais 43 
respeitada. Heronilda indica que vem cobrando a gestão da escola em que leciona informações que 44 
possibilitem planejar o ano pedagógico de 2021. Ela compreende que há uma sobrecarga de trabalho e 45 
relatórios que impedem que os docentes planejem com calma a retomada das aulas. Complementa 46 
indicando que os professores deveriam ter autonomia para decidir melhor a organização dos tempos 47 
pedagógicos, apontando que gostaria de maior organização trabalhista entre os professores, uma vez que 48 
o sindicato da categoria não opera em favor dos docentes. José Carlos Mariano teme como será a próxima 49 
gestão do prefeito que aí virá. Ele discute que tem faltado democracia nos mecanismos de gestão escolar, 50 
algo que não se restringe a autonomia de responsabilidades por parte das diretoras, exigindo também 51 
orientações técnicas por parte da SME. Relembra que precisamos fortalecer os Conselhos Escolares e 52 
valoriza a presença do Projeto Ecoar em sua unidade escolar. Mariana Conti endossa a fala dos 53 
Conselheiros e se dispõe a fortalecer a denúncia dos erros que foram apontados ao longo da reunião. 54 
Camila Borges ressalta que as políticas públicas estão desarticuladas, e dificulta o estabelecimento e 55 
fortalecimento da rede proteção social às crianças e adolescentes. Ela indica que é importante propor 56 
políticas intersetoriais e nem perder a dimensão de rede. Aponta que os cargos vagos da rede precisam ser 57 
preenchidos e o de instrutores surdos também, já que é uma demanda antiga, solicita atenção ao processo 58 
de contratação das cuidadoras, e regulamentação da função dos educadores de apoio. Sílvia Helena indica 59 



que a entrega de notebooks e internet aos professores foi desigual nas unidades escolares. Ressalta que os 60 
professores devem pensar adequadamente na disputa sindical que se aproxima. Neudenir indica que é 61 
necessário que a Prefeitura crie um plano de formação dos Conselheiros para que exista uma participação 62 
de qualidade nos Conselhos do FUNDEB. Cláudio faz um complemento à fala anterior, indicando que 63 
não se deve fazer isso apenas para o referido conselho, mas sim para todos. Ele conclui dizendo que cada 64 
equipe profissional precisa ter condições de conversar com sua comunidade escolar para esclarecer 65 
dúvidas e aliviar anseios, mas a falta de orientações objetivas por parte da SME cria impasses. Lembra 66 
que a retomada das aulas nas escolas particulares contaram com baixíssima adesão dos estudantes, cujas 67 
famílias ainda se sentem inseguras. Erika indica que reconhece boa parte das demandas apresentadas, mas 68 
lembra que seria importante a participação conjunta dos vereadores presentes na cobrança dos 69 
questionamentos, uma vez que nem sempre nossos questionamentos ou pedidos procedem junto à SME. 70 
As próprias demandas trabalhistas, que ela acredita fazerem parte das competências do sindicato, se 71 
dispõe a encaminhar mesmo estando incerta do resultado. Após a apresentação de alguns 72 
encaminhamentos, os conselheiros foram unânimes em redigir formalmente as demandas apresentadas, as 73 
quais deveriam ser levadas à atenção da SME, do Ministério Público e dos demais interessados, haja visto 74 
que participaram quase 100 pessoas da reunião. Por fim, foi questionado se novos profissionais não 75 
poderiam ser contratados, algo que Cássio indicou ter ouvido do Departamento Pedagógico na tarde da 76 
sexta-feira, indicando que não se poderiam contratar profissionais por novos concursos. Mariana Conti 77 
indica que, a princípio, apesar de haver Lei Federal vetando novos concursos públicos, a Prefeitura de 78 
Campinas excetua dessa regra a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, tidas como essenciais. 79 
Às 21h foi declarada encerrada a reunião. Ata lavrada por mim, Cássio Pacheco, 2º Secretário do 80 
Conselho das Escolas Municipais de Campinas. 81 


