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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA JUNHO DE 2019 2 

Aos vinte e nove do mês de junho de dois mil e dezenove, teve início a terceira 3 

reunião ordinária do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, primeira 4 

chamada às 14h, segunda chamada às 14:25 h com 20 conselheiros, na 5 

CEPROCAMP, localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 – Centro de 6 

Campinas/SP. Iniciou-se com a palavra da presidente do conselho Erika, solicitando 7 

breve apresentação dos presentes; após, comunicando a ausência dos secretários 8 

da executiva, solicitando aos presentes para que alguém possa secretariar a 9 

reunião, nomeando Mariana Roveroni para registrar esta ata. comunicando que a 10 

reunião será gravada para fins de transcrição de ata. Justificaram ausência na 11 

reunião Charles Duraes Leite, Airton Manoel dos Santos, Gabriela Caldeira Aranha, 12 

Fernanda de Brito Lebre, Camila Santos Borges, Marina Mitie Kawanishi, Fabiana 13 

Adala Moreto, Regina Carvalho Calvo de Faveri, Neila Silva Figueiredo Gomes, 14 

Marcia Cristina Guimarães Ferreira, Diana Júlia Silveira Vignatti Gomes, Jóice 15 

Danielli Segatti, Maria Sandra Silva, Giani M B Minussi, Joana D´Arc Maria da Silva, 16 

Edina Maria de Oliveira Costa, Patrícia Fernanda Vaz Pedroso, Alexander Marcellus 17 

Carregosa da Silva Pitas, Aimar Shimabukuru, Bruna Calux, Ana Carla Nicoluci 18 

Bohn. A presidenta do conselho explicou aos conselheiros a necessidade de quorum 19 

mínimo para realização e inicio da reunião. Informes: Reunião da Comissão de 20 

Acompanhamento da Falta de Vagas em Creches no Ministério Público dia 07 de 21 

junho, onde representantes da secretaria de educação informam o andamento das 22 

construções e/ou reformas das escolas de educação infantil, conselheiros tutelares 23 

apresentam questões pontuais de suas regiões. A presidente informou que houve 24 

uma reunião na Câmara Municipal dos Vereadores com a Secretaria da Educação, 25 

realizada por iniciativa do presidente da comissão de educação e esporte da 26 

câmara, em conjunto com a comissão de direitos humanos e cidadania, com a 27 

educação especial e com a presença de mães. Cláudia realizou alguns 28 

esclarecimentos sobre essa reunião para os presentes. Solicitou-se nesse momento 29 

que seja encaminhado novamente a secretaria de educação dos dados referentes à 30 

defasagem do quadro da educação (vagas, falta de funcionários/professores) na 31 

rede de ensino municipal.  Cláudio passou os informes referentes à reunião do 32 

Conselho Municipal de Educação quanto a política de atendimento nas escolas 33 

municipais, destacou que ainda não houveram devolutivas assertivas quanto a 34 

apresentação do déficit por parte do Estado. Ainda com a palavra, Cláudio destacou 35 

que será discutido no Conselho Municipal, a importância do plano municipal de 36 

educação com a realização do fórum municipal de educação no qual estará em 37 

pauta o PME. Anselmo pontuou sobre as reuniões do fórum municipal de educação 38 

e de como ocorreram alguns procedimentos para a realização das pré- conferências 39 

e da conferência municipal de educação. Colocou para esse conselho que não 40 

participará mais das reuniões, por discordar de alguns encaminhamentos realizados 41 

pelo Fórum Municipal de Educação. A representante da secretaria da educação 42 

utilizou da fala e confirmou que datas de 24 de agosto para as pré-conferências e 28 43 

de setembro a conferência de educação. Anselmo abnegou da cadeira do Fórum 44 

Municipal de Educação. Neide utilizou da fala para reafirmar a importância da 45 

representação dos conselheiros das escolas no fórum, pois será discutido o Plano 46 

Municipal de Educação. A presidente pontuou que a data das pré-conferências 47 

coincidem com a reunião do Conselho das Escolas. Foi colocado para os presentes 48 

a necessidade de modificar a data para viabilizar a participação do Conselho das 49 

Escolas nas pré-conferências. Deliberou-se pela mudança da reunião ordinária do 50 

Conselho das Escolas para dia 10 de agosto e a convocação de uma reunião 51 
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extraordinária para dia 27 de julho, com pauta exclusiva para discussão do Plano 52 

Municipal de Educação. O pleito aprovou as mudanças e o chamamento da reunião 53 

extraordinária. Cássio utilizou a palavra para dar a devolutiva do promotor de justiça 54 

Rodrigo, que recebeu da Secretaria de Educação o monitoramento do PME por 55 

parte da SME. Cássio pontuou que ele próprio encaminhará um oficio solicitando a 56 

promotoria que envie o arquivo em pdf para ser analisado pelo Conselho das 57 

Escolas. Cláudia solicitou que seja encaminhado ao DEPE novamente a solicitação 58 

de apresentação dos dados referentes a Educação Especial. Pauta: 1. Posse dos 59 

conselheiros eleitos em 11 de maio de 2019. 2. Eleição para segundo secretário 60 

para compor executiva do CEMC. 2. Explanação pelo DEPE de como é organizada 61 

as escolas municipais para o ensino fundamental e EJA pelo diretor do 62 

Departamento Pedagógico professor Luiz Roberto Mariguetti. Após conselheiros 63 

serem empossados. Os conselheiros elegeram nessa reunião por aclamação como 64 

segundo secretário Cássio Pacheco de Freitas. Inclusão de pauta: eleição de um 65 

representante para a cadeira de titular no Fórum Municipal de Educação. Foi 66 

questionado se há possibilidade de institucionalizar a dispensa do trabalho para que 67 

seja garantida a participação do conselheiro nas reuniões no fórum municipal de 68 

educação. Neude pontuou que seja realizado um encaminhamento no qual seja 69 

marcada uma reunião com a Secretaria de Educação para que seja garantida a 70 

dispensa, para participar no Fórum, dos profissionais da Educação sem ônus para 71 

os mesmos. Camila Fernanda Diogo Garrido Pereira candidatou-se para assumir a 72 

cadeira no Fórum Municipal de Educação e foi eleita por aclamação pelos presentes. 73 

Luiz Mariguetti colocou que é necessário encaminhar um oficio ao gabinete do 74 

prefeito e oficializar a solicitação do conselho das escolas. Com palavra Luiz 75 

Mariguetti e Simone Gon apresentaram os itens 3 constantes na Pauta desta 76 

reunião. A apresentação foi concedida para socialização com os conselheiros. Por 77 

fim, Cláudio questionou sob quais são os preparativos da Secretaria Municipal da 78 

Educação, com relação à participação no fórum municipal da educação, bem como 79 

solicitou explicações das razoes pelas quais foram estabelecidos o recorte do biênio 80 

2016 e 2017 para análise e monitoramento do Plano Municipal de Educação. Dá-se 81 

encerrada às 17:20 h a presente reunião ordinária, lavrada a presente ata escrita por 82 

mim, Mariana Roveroni, conselheira nomeada para registro desta reunião. 83 


