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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA MARÇO DE 2021 2 

Aos vinte e sete de março de dois mil e vinte e um (27/03/2021), teve início a 3 
primeira reunião extraordinária do Conselho das Escolas Municipais de Campinas 4 
em 2021, primeira chamada às 8:30h com 11 conselheiros, de forma virtual no 5 

Google Meet. Presentes: Adriana Persiani, Aimar Shimabukuro, Andreia 6 
Gonçalves, Cássio Pacheco, Charles Duraes, Cláudio Borges, Expedicto 7 
Ribeiro, Gabriela Chiareli, Geovanna Bragante, Guida Calixto, José Carlos Mariano, 8 
Laís Castro, Lucia Helena Aires, Maria de Lourdes Gomes, Maria Emilia Martins, 9 
Mariana Roveroni, Marina Hisa Matsumoto, Marisilda Angela, Neudenir Pereira, 10 

Paula Vianna, Carlos Siqueira, Renato Nucci Jr., Marina Kawanishi, Erika Mayumi, 11 
Ana Sayuri Cândido. Justificaram ausência: Bruna Calux; Ana Carla Nicoluci; 12 
Fabiana Adala e Camila Borges. Informes: sobre a possível eleição de uma nova 13 
gestão deste Conselho, Mariana Roveroni informa que algumas escolas 14 

demandaram a não eleição de um novo Conselho de Escola, prorrogando os 15 
mandatos dos conselheiros do ano anterior tendo em vista a dificuldade para realizar 16 
essa eleição no momento agravado da pandemia que vivemos. 1. Relatório de 17 
Comissão do Conselho Municipal de Educação (CME). “Articulação de protocolos 18 

pedagógicos e sanitários para o retorno presencial (2021)”. Cláudio Borges fez a 19 
apresentação do documento produzido por essa comissão especial do Conselho 20 
Municipal de Educação da qual ele fez parte como nosso representante. O relatório 21 
apresenta 10 itens centrais que identificam questões importantes do trabalho 22 

pedagógico neste ano, e a essas questões, aponta 23 
“Considerações/Recomendações” aos gestores do poder executivo. Os itens 24 

constam a seguir: 1. Gestão democrática; 2. Estrutura física das escolas; 3. 25 
Democratização do acesso a equipamentos tecnológicos e conexão rápida; 4. 26 
Quadro completo dos trabalhadores por unidade; 5. Maior tempo de planejamento 27 

coletivo para as equipes escolares; 6. Garantia de condições para a organização das 28 

novas rotinas escolares; 7. Acolhimento psicossocial dos profissionais, dos alunos e 29 
seus familiares; 8. Ações intersetoriais; 9. Valorização dos profissionais da 30 
educação; 10. Perspectivas pedagógicas para a reorganização do trabalho 31 

educativo no planejamento de 2021. Após fazer sua apresentação, Cláudio 32 
questiona os conselheiros sobre possíveis sugestões, supressões ou acréscimos à 33 

sua redação. Aproveita para questionar a Expedicto sobre suas impressões, o qual 34 
indica que sua apresentação foi adequada. Surgiu um questionamento sobre a 35 

disseminação deste documento nas escolas, e, ao que tudo indica, o relatório não 36 
chegou às unidades para discussão. Gabriela Chiarelli pede a palavra para indicar 37 
que, em sua unidade escolar, após a visita da Coordenadoria de Arquitetura Escolar 38 
(CAE), foi constatada a ausência de um banheiro para adultos, e a criação deste 39 

dispositivo coloca em risco a supressão de cerca de 2 metros do refeitório da escola. 40 
Nesse sentido, parece importante que o Conselho da Escola seja mais ouvido antes 41 
das decisões desses departamentos do poder executivo. Aimar Shimabukuro 42 

comenta que, dentro das escolas, deve-se ressaltar a importância dos protocolos 43 
sanitários e da fiscalização do departamento de vigilância da prefeitura (DEVISA). 44 
Carlos Siqueira concorda com a escrita do documento. Maria de Lourdes manifesta 45 
sua discordância quanto à possibilidade do documento ir para as escolas e receber 46 
contribuições das unidades. Ela defende que o documento passe pelo Conselho 47 

Municipal de Educação e, uma vez aprovado, seja publicizado e vá para as escolas. 48 
Charles Duraes também concorda com a redação do documento e indica que o 49 
diálogo com a saúde é importante, pois assim, profissionais da educação podem 50 

fazer alguns comentários a esse setor. Marina Kawanishi faz alguns apontamentos 51 
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sobre a dificuldade de ter contato com os estudantes com os quais o contato tenha 52 
sido perdido, indicando que a busca ativa dos mesmos seja uma responsabilidade 53 

compartilhada entre a SME e os entes das escolas. Ela acredita que esse suporte 54 
deve se dar também de forma intersetorial, vindo de outras secretarias. Marina 55 
Matsumoto concorda que a escrita do documento está de acordo com a realidade da 56 

Rede Municipal de Educação. José Carlos Mariano parabeniza a redação do 57 
documento e a atuação do Conselho Municipal de Educação, bem como do 58 
Conselho das Escolas Municipais de Campinas. Erika Mayumi comenta que, muitas 59 
vezes, o protocolo é bem escrito mas não é seguido. Ela questiona se estamos 60 
aprovando algo que de fato será efetivado. Guida Calixto manifesta sua 61 

preocupação com a concordância a um documento que posteriormente acaba não 62 
sendo seguido. Ao final dessa discussão, os conselheiros se questionaram se 63 
deveríamos votar a ampliação do tempo desse processo de discussão, mas foi 64 
consensual que isso não seria necessário. 2. Eleição do Conselho das Escolas 65 
Municipais de Campinas (Gestão 2021/2022) Cássio apresentou a possibilidade 66 

de realizarmos a eleição desse ano de forma virtual. Ele indica que o custeio do 67 
serviço poderia partir da Secretaria Municipal de Educação e que acredita na 68 
confiabilidade do processo, mas isso poderia limitar a votação e a participação 69 

nesse Conselho às pessoas que têm acesso à internet e celular, tanto para votação 70 
como para a participação como conselheiros/as.  Conselheiros questionaram 71 
Expedicto sobre mecanismos licitatórios e seus prazos, tendo em vista a 72 
compreensão de quanto tempo esse processo levaria caso optássemos pela 73 

contratação de uma empresa para realizar este serviço. Lourdinha indica que 74 
devemos votar a questão. Renato Nucci questiona como a questão está nas 75 

unidades escolares, pois desconhece quantas escolas da rede estão com seus 76 
Conselhos de Escola regularizados. Erika colocou em votação a possibilidade de 77 
realizarmos assembleias por segmento e Eleição Virtual. Foram favoráveis Cláudio, 78 

Marina, Mariana, Maria de Lourdes, Aimar, Charles, Expedicto, Cássio, Andreia e 79 

Ana Sayuri (10 votos). A proposta, portanto, foi aprovada. Agora, portanto, parece 80 
necessário redigir um documento solicitando o serviço ao secretário de educação. 81 
Dá-se encerrada às 11:30 h a presente reunião, lavrada a presente ata escrita por 82 

mim, Cássio Pacheco, 1ª secretário do Conselho das Escolas Municipais de 83 
Campinas. 84 


