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 Campinas, 02 de dezembro de 2020 
 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN 

 Vice Presidente do FATUR 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 2020 

 Aos  dezesste  dias do mês de  setembro  do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em 
segunda chamada, conforme convocação prévia, e em virtude da crescente ocorrência 
de casos confi rmados do COVID-19 no Brasil, e buscando seguir as orientações das 
Autoridades Municipais, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial daSaúde 
(OMS), por vídeochamada, sob o link  meet.google.com/oed-yokk-ukc  foi realizada 
a  Quarta  Reunião Extraordinária da Plenária do Conselho Municipal de Educação do 
ano de dois mil e vinte, sob a Presidência da Profa.  Solange Villon Kohn Pelicer , na 
qualidade de Presidente desta Reunião Extraordinária, após confi rmação do quórum 
regimental, inicia os trabalhos. A Presidente desta Reunião Extraordinária cumpri-
menta a todos e agradece a presença. A convocação desta reunião, que será para deli-
berar a seguinte pauta única: 1. - Apresentação do Protocolo de Retorno às aulas. Pre-
sentes os seguintes conselheiros:  Adelaide Albergaria Pereira Gomes,  representante 
titular do SINPRO,  Adriana Lech Cantuaria , representante titular da SME;  Cláudio 
Borges da Silva , representante titular do Conselho das Escolas;  Edmilson Ricardo 
Gonçalves  ,  representante titular da PUC-Campinas,  Flávia Martins Guimarães , re-
presentante titular do CMDCA ; Leandro Carvalho de Oliveira,  representante titular 
da FUMEC;  Marcia Maria Rocha , representante titular do STMC;  Nattan Rocha 
Souza , representante titular da UCES; Ronaldo Lacis, representante titular do SIEEE-
-SP;  Sandra Fernandes Leite , representante titular da UNICAMP;  Adriana Maria 
Corder Molinari,  representante suplente da FUMEC; Neudenir Pereira dos Santos , 
representante suplente do Conselho das Escolas e  Suely Fátima de Oliveira , repre-
sentante suplente da APEOESP. Consultoria Técnica:  Alenice Marques Mendes  e 
 Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos . A reunião foi gravada e iniciou-se com 
o  1.  - Apresentação do Protocolo de Retorno às aulas. O Representante Regional do 
NAED Sudoeste, faz a leitura do documento "Compromisso Campinas Educação" na 
íntegra. O documento trata sobre os protocolos de retorno às aulas. Após a leitura a 
profa. Solange informa que este protocolo é para as Escolas Públicas e Privadas, ela-
borado por uma equipe técnica da SME com aprovação Vigilância Sanitária, baseado 
no Plano São Paulo e no Compromisso Campinas. Após abre a plenária para conside-
rações. O conselheiro Claudio diz que na Reunião Ordinária do Conselho das Escolas 
ocorrida em 05/09/2020, é tomada uma posição contra o retorno às aulas presenciais 
em 2020. Lembra que faz parte das atribuições Conselho das Escolas, estabelecer 
diretrizes quanto ao funcionamento das escolas municipais. Explica que a posição foi 
tomada de forma cuidadosa, mediante a processos de escuta em diferentes segmentos, 
consulta pública e atas de Conselho de Escolas se posicionando contra o retorno em 
2020. Lê o abaixo-assinado elaborado, que teve mais de 1800 assinaturas. A conse-
lheira Suely, diz que para a APEOESP, em primeiro lugar está a vida e se posiciona 
contra o Retorno às aulas. Pede que seja considerado a opinião do CME e dos pais 
de alunos. A conselheira Adelaide, diz que papel aceita tudo. Que a nossa realidade 
não condiz com o que está no protocolo. O SINPRO de posiciona contra o retorno. 
Vai ajuizar medidas jurídicas contra o retorno de volta às aulas. O documento, na 
prática não se concretizará. O conselheiro Nattan parabeniza a fala dos conselheiros 
Claudio, Suely e Adelaide. Parabeniza o documento, mas não tem a voz e escrita dos 
estudantes. A UCES não concorda com o retorno às aulas no município de Campinas. 
A conselheira Flávia diz que fala pelo CMDCA, que foi feita uma reunião extraordi-
nária para tratar esse tema. Diz que o protocolo foi muito bem-vindo, porque indepen-
dente do momento em que será liberado o retorno. Diz que o sistema de notifi cação 
de tem nos alertado que a violência contra infância aumentou grandemente. Diz que 
o CMDCA acompanha esse sistema. Isso nos diz que o confi namento para infância 
está em grande risco de vida. A escola sempre foi um lugar de segurança. Propõe um 
estudo para melhorar o documento de retorno às aulas. O conselheiro Neudenir diz 
que no Brasil, nos acostumamos a ver o absurdo como algo normal! Hoje estamos 
com mais de 133.000 mortos no Brasil e isso não é nada normal. Diz: "As escolas 
estão trabalhando, nós professores, estamos trabalhando". Pede que o Conselho se 
posicione em questão ao protocolo. Acha o documento profundamente irreal. O pro-
fessor Carlos Siqueira, que representa o Vereador Gustavo Petta, pergunta se há um 
estudo de projeção de contágio uma vez que estamos vivenciando situações cotidianas 
de contágio e recontágio. Pergunta também sobre o corte das cestas básicas e como 
será a substituição dos professores que não poderão retornar. Diz que o MP faz esses 
questionamentos à Administração Pública. O conselheiro Leandro diz que foi feita 
uma pesquisa com os alunos do CEPROCAMP, através de chat e email, e até agora, 
65% dos alunos do CEPROCAMP querem voltar, querem o retorno das aulas no dia 
07 de Outubro. Esses alunos são dos cursos técnicos, querem concluir o curso para ter 
a empregabilidade garantida. Os conselheiros Cláudio e Sueli solicitam a posição do 
Conselho Municipal de Educação em relação ao retorno às aulas daqui a três semanas. 
A conselheira Flávia faz uma proposta, levar ao comitê a gravação desta reunião, 
com os múltiplos olhares, para que o comitê considere isso e traga um retorno a este 
Conselho. O conselheiro Cláudio faz outra proposta, pede a apreciação do protocolo 
apresentado e a pertinência dele para esse retorno em 07 de Outubro, no sentido de 
garantir segurança desse retorno daqui a três semanas. Completa dizendo que este é o 
Conselho Municipal de Campinas, não podemos enfraquece-lo; não vamos esvaziá-lo; 
é o momento de fortalecer a Gestão Democrática. Flávia diz que são dois temas que se 
complementam, mas que precisamos ter um protocolo de retorno em qualquer tempo. 
Flávia propõe duas votações: Envio da gravação desta reunião ao Comitê e pedir uma 

reunião Extraordinária para a semana que vem (dia 24/09), para nos posicionarmos 
para o retorno em 2020 ou não. Professora Solange abre para a votação. A primeira 
votação é para defi nir se o Protocolo apresentado traz segurança para o retorno às 
aulas em 07 de Outubro; 07 (sete) votos rejeitando o documento e 03 (três) votos 
favoráveis. A segunda votação é para a reunião Extraordinária no dia 24 de setembro; 
por unanimidade todos os conselheiros votam sim, para que ocorra a reunião na data 
de 24 de Setembro. Flávia pede aos conselheiros se a gravação dessa reunião poderá 
ser enviada ao comitê e não há objeção de nenhum conselheiro. A Professora Solange 
esclarece que esse é um posicionamento do Conselho Municipal de Educação que será 
levado para a Vigilância Sanitária e Comitê COVID-19. Nada mais havendo a tratar, 
às onze horas, eu Andréia Cristina Penteado de Carvalho Calvo, encerrei a presente 
lavra, que após aprovada pelos presentes, assinada pela Presidente será publicada em 
Diário Ofi cial do Município. O link da gravação da reunião https: //drive.google.com/
fi le/d/1r5VeCZC8VyVGUXxN2h28duOShW5qaScc/view?usp=sharing
 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 2020 

 No primeiro dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em se-
gunda chamada, conforme convocação prévia, e em virtude da crescente ocorrência de 
casos confi rmados do COVID-19 no Brasil, e buscando seguir as orientações das Au-
toridades Municipais, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), por vídeochamada, sob o link meet.google.com/uns-wjzc-aca foi realizada a 
Oitava Reunião Ordinária da Plenária do Conselho Municipal de Educação do ano de 
dois mil e vinte ,  sob a Presidência da Profa.  Solange Villon Kohn Pelicer , na quali-
dade de Presidente desta Reunião Ordinária, após confi rmação do quórum regimental, 
inicia os trabalhos. A Presidente desta Reunião Ordinária cumprimenta a todos e agra-
dece a presença. A convocação desta reunião, que será para deliberar seguinte a pauta: 
 PAUTA: 1.  Aprovação das Atas - 10ª Reunião Ordinária de 2019, 3ª Reunião Ordiná-
ria de 2020, 4ª Reunião Ordinária de 2020, 5ª Reunião Ordinária de 2020, 7ª Reunião 
Ordinária de 2020;  2.  Eleição para Vice-Presidente do CME;  3.  Comitê de Ética da 
Unicamp (Candidatura);  4.  I Ciclo Formativo entre Conselhos(Candidatura) e  5.  Apre-
ciação do CME sobre o retorno às aulas em 2020. Presentes os seguintes conselheiros: 
 Adelaide Albergaria Pereira Gomes,  representante titular do SINPRO,  Cláudio 
Borges da Silva , representante titular do Conselho das Escolas;  Edmilson Ricardo 
Gonçalves  ,  representante titular da PUC-Campinas;  Expedicto Ribeiro de Carvalho 
Júnior,  representante titular Coordenadoria Setorial da SME;  Flávia Martins Gui-
marães , representante titular do CMDCA ; Leandro Carvalho de Oliveira,  represen-
tante titular da FUMEC;  Nattan Rocha Souza , representante titular da UCES;  Rose-
mary Barbera , representante titular da D.E. Oeste;  Sandra Fernandes Leite , 
representante titular da UNICAMP;  Adriana Lech Cantuária , representante suplente 
da Coordenadoria Setorial da SME;  Adriana Maria Corder Molinari,  representante 
suplente da FUMEC,  Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva , representante suplen-
te do CMDCA;  Maria do Carmo Correa Serra Fernandes  representante suplente da 
D.E. Oeste;  Neudenir Pereira dos Santos , representante suplente do Conselho das 
Escolas;  Suely Fátima de Oliveira , representante suplente da APEOESP. Consultoria 
Técnica:  Alenice Marques Mendes . Justifi cou a ausência  Marcia Maria Rocha,  re-
presentante titular do STMC. A reunião foi gravada. Iniciou-se com a Profa. Solange 
dando boas vindas aos novos Conselheiros: Expedicto e Rosemary. Seguimos com a 
pauta,  1.  Aprovação das Atas - 10ª Reunião Ordinária de 2019, 3ª Reunião Ordi-
nária de 2020, 4ª Reunião Ordinária de 2020, 5ª Reunião Ordinária de 2020, 7ª 
Reunião Ordinária de 2020 . A Profa. Solange pergunta aos conselheiros se aprovam 
as Atas enviadas referente às Reuniões Ordinárias. Por unanimidade, os conselheiros 
presentes aprovam as Atas, que serão assinadas pela Presidente e publicada em 
D.O.M.  2. Eleição para Vice-Presidente do CME.  A Profa. Solange informa o cole-
tivo que tivemos duas intenções à vice-presidência deste Conselho - da Flávia (CMD-
CA) e da Suely (APEOESP). Seguindo a ordem alfabética pede que cada uma faça 
suas considerações ao grupo e depois abre votação. Quatro Conselheiros escolhem 
Flávia com vice-presidente e os outros seis conselheiros escolhem Suely, tornando-a 
vice-presidente do CME. A Profa. Solange parabeniza a conselheira.  3. Comitê de 
Ética da Unicamp (Candidatura) . A conselheira Adelaide se dispõe a participar do 
Comitê de Ética da Unicamp como representante do CME. A Flávia esclarece que já 
está neste Comitê, representando o CMDCA. A Profa. Solange abre para votação e por 
unanimidade, os conselheiros aprovam a indicação da conselheira Adelaide. A conse-
lheira Sandra que representa a Unicamp, agradece a indicação.  4.   I Ciclo Formativo 
entre Conselhos  (Candidatura).  Tivemos a candidatura dos conselheiros Expedicto, 
Sandra e Suely. A Profa. Solange abre para votação e por unanimidade, os conselhei-
ros aprovam as indicações. A Conselheira Flávia diz que os três interessados podem 
participar desse Ciclo Formativo e agradece a participação dos membros deste Conse-
lho.  5.  Apreciação do CME sobre o retorno às aulas em 2020. A Profa. Solange escla-
rece que foi tirada uma Resolução do Governo de não retornar às aulas presenciais em 
2020. A Flávia propõe que seja feito uma comissão para analisar o Protocolo de Retor-
no às aulas. O Cláudio parabeniza a Secretaria pois ao não retornar com as aulas pre-
senciais em 2020, demonstrou respeito aos Conselhos. Foi uma atitude de bom senso 
e colocou o valor da ética e da vida em primeiro lugar. Endossa a indicação da Flávia 
em fazer a Comissão. Sugere a recomendação aos demais setores (da Educação como 
todo na cidade) para o não Retorno às aulas presenciais e apoia a proposta da Flávia, 
de uma comissão dentro do CME para estudo e análise do Protocolo Sanitário e Peda-
gógico de Retorno às aulas. Propõe uma votação em três tempos a seguir: primeiro 
ítem - posição autônoma em relação à Rede, pelo não retorno às aulas Presencias em 
2020; segundo ítem - recomendação aos demais setores para o não Retorno às aulas 
presenciais e terceiro ítem - formação da Comissão para estudo e contribuição na 
elaboração de protocolo sanitário e pedagógico de retorno as aulas. Adelaide alerta 
para a disparidade que não pode persistir. Na rede privada está facultada o retorno às 
aulas no dia 07 de outubro. Os alunos tem a possibilidade de continuarem o ensino 
remoto, o professores são obrigados a retornar. Sueli coloca que se o Prefeito decidiu 
pelo não retorno às aulas do Município, deveria decidir também pelo não retorno às 
aulas do Estado. Esse governo não pode deixar de fora essa grande rede. A Conselhei-
ra Maria do Carmo, informa que essa decisão compete exclusivamente ao Governador. 
A Profa. Solange faz uma defesa ao Prefeito que foi citado, diz que o Prefeito Jonas 
Donizette junto com o nosso Secretário Municipal de Saúde, Dr. Cármino juntamente 
com a Vigilância Sanitária, conduziram muito bem a questão da Pandemia em Campi-
nas, informa que a Vigilância Sanitária de Campinas é referência e o Prefeito sempre 
ouviu a Vigilância e conduziu com muita responsabilidade e cuidado a questão da 
pandemia na nossa cidade de Campinas. Diz que o Prefeito é um grande gestor demo-
crático, ouve a todos nós, se preocupa, pondera, analisa todas as variáveis e por isso 
ontem após ouvir os Secretários de Saúde, Educação, Assuntos Jurídicos e a Vigilância 
Sanitária, concluímos que a nossa rede não voltará esse ano. O Prefeito tomou a deci-
são de dar autonomia à outras redes. Somos um sistema municipal de educação inde-
pendente do sistema estadual, e diz que existe uma Resolução do Secretário Estadual, 
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