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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA JULHO DE 2019 2 

Aos vinte e sete do mês de julho de dois mil e dezenove (27/07/2019), teve início a 3 

segunda reunião extraordinária do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, 4 

primeira chamada às 14h, segunda chamada às 14h30h com 16 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; Justificaram ausência na reunião Charles 8 

Duraes Leite, Gabriela Caldeira Aranha, Cláudia Mara da Silva Mata, Neudenir 9 

Pereira dos Santos, Mariana Roveroni, Márcia Cristina Guimarães Ferreira, Camila 10 

Fernanda Diogo Garrido Pereira, Diana Júlia Silveira Vignatti Gomes, Anseilmo 11 

Oliveira dos Santos, Joana D´Arc Maria da Silva, André Jorge dos Santos, Katia 12 

Cilene da Silva Araujo Mota, Stéfany Tenreiro Camillo, Tadeu Archanjo, Elienai 13 

Costa Nogueira,Hamilton Lopes de Oliveira, Edina Maria de Oliveira Costa, Ana 14 

Sayuri Cândido. Informes: alteração da data de reunião ordinária para 29 de 15 

fevereiro de 2020 por conta da data anteriormente marcada para o referido mês cair 16 

no fim de semana que precede o carnaval. Pauta: Debate do Plano Municipal de 17 

Educação; Camila Borges lembrou que assumiu a vaga de suplente para a cadeira 18 

do Conselho das Escolas Municipais de Campinas (CEMC) no Fórum Municipal de 19 

Educação de Campinas (FME) e na medida do possível alternará sua presença no 20 

mesmo com Camila Garrido, que é a titular. Borges reconhece que devemos ocupar 21 

esse espaço do fórum pois, apesar de ser um coletivo diferente e a compreensão 22 

dos processos lá serem difíceis para quem começa a participar, é algo importante 23 

para a educação no município. Na última reunião do referido coletivo de 04/07/2019, 24 

foi designado ao CEMC que fizéssemos uma avaliação das Metas 2, 4 e 5, as quais 25 

ficaram sob a responsabilidade de Michel, Cássio e Camila Borges que lá estavam 26 

presentes.  Apesar dos dados obtidos em questionários como o Censo Escolar e a 27 

PNAD sugerirem melhoras substanciais nos indicadores observados pelo PME, 28 

Borges entende que há fatores subjetivos não capturados pelos dados quantitativos 29 

vivenciados por quem está na realidade escolar. Dessa forma, entende que 30 

devemos compilar os dados quantitativos e ressaltar os fatores subjetivos em 31 

debates nos grupos de discussão para avaliar o cumprimento das metas à época 32 

das pré-conferências e conferências. A ausência de prazos e a não sinalização das 33 

ações realizadas por parte da prefeitura para alcançar os objetivos e metas é um 34 

grande buraco, segundo Michel. Ele questiona inclusive se existe um coletivo de 35 

avaliação do PME nomeado pelo Executivo, e Cláudio responde que até havia há 36 

algum tempo, mas sua composição sofreu alterações. Ayrton coloca que até a 37 

publicação da lei oficial do PME, com suas 22 metas + 262 estratégias, sobretudo 38 

nas pré-conferências e conferência à época da promulgação do Plano, existia uma 39 

composição heterogênea que englobava os diversos segmentos na educação 40 

municipal. Isso, no entanto, dificulta a explanação clara de todas as ações e projetos 41 

que têm sido realizados para atingir os objetivos do plano, mas ressalta que esses 42 

dados estão disponíveis na plataforma do MEC. Além disso, têm sido fazer a 43 

interlocução entre os dados do Estado com os dados do Município. Faltam também 44 

dados das universidades públicas e privadas, que não compartilham suas bases de 45 

dados. Ayrton coloca, então, que tem se mostrado difícil o acompanhamento dos 46 

dados reais do município pois a falta de diálogo entre os diversos atores barra a 47 

construção de um Censo Escolar Municipal. Ademais, a responsabilidade de 48 

construir a avaliação do PME não se restringe à prefeitura, como os membros do 49 

CEMC costumam apontar, mas deve ser feita sobretudo pelo Fórum. Com relação à 50 

base de dados que existe, eles podem ser acessados, basta que sejam solicitados à 51 
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Prefeitura. Por fim, lembra que não podem ser modificadas as metas do PME, mas 52 

que podem ser escritas notas técnicas. Isso reafirma a importância das Pré-53 

Conferências pois seria um espaço aberto o bastante para o debate e a produção de 54 

orientações para cada uma das metas, proporcionando a gestão democrática. Erika 55 

lamentou não ter explicado mais amplamente qual é o teor do plano por entender 56 

que todos os presentes têm acompanhado as falas até o momento, mas, assim 57 

como Camila Borges, lembra que não podemos ter dúvidas quanto ao teor do PME 58 

se quisermos avançar no debate, e que as dúvidas devem ser explicitadas para 59 

serem resolvidas. Ayrton lembra que os espaços e tempos de fala devem ser 60 

respeitados no momento do debate nas Pré-Conferências, não deixando nossos 61 

anseios políticos serem engavetados. Se nós que somos mais qualificados temos 62 

dificuldade, quem dirá os colegas que têm estado mais distantes desse debate. 63 

Devemos evitar que seja uma lei apenas no papel. O Plano Municipal de Educação, 64 

relativo ao município, não se restringe à educação oferecida pela Prefeitura 65 

Municipal, de modo que os outros atores no processo educacional devem também 66 

participar e ter voz. Erika lembra que aqui, na nossa reunião, não temos pernas para 67 

atingir o Estado. Ayrton contrapõe lembrando que o Conselho Municipal de 68 

Educação (CME) tem autoridade para chamar os representantes oficiais em 69 

educação. Cláudio lembra do embate entre Município e Estado que têm se acusado 70 

mutuamente e diferido em muitos graus sobre o entendimento das leis em 71 

educação. Entende que é necessário usarmos o espaço do CEMC para definir qual 72 

é o nosso escopo de atuação. As pessoas que chegaram após o início da reunião se 73 

apresentaram : Mariana Conti se apresenta para dizer que veio acompanhar as 74 

discussões por entender que às vezes diferem as informações e dados fornecidos 75 

pela prefeitura, e deseja somar à avaliação do PME, mas ressalta que veio à reunião 76 

para aprender e entender o processo. Entende que é responsabilidade do legislativo 77 

se somar a esse processo. Marina se apresentou como Profa. de Educação Física e 78 

Mariel se apresentou como mãe e diretora de uma escola municipal, passando a 79 

termos 18 conselheiros. Camila Borges ressalta que, em relação às Pré-80 

Conferências de Educação o importante nesse momento é divulgar suas datas e o 81 

formato, mas questiona como se pode avaliar de forma justa se não há 82 

transparência nos dados de outras redes (estadual e privada). Exemplifica 83 

lembrando que na educação infantil, enquanto se acredita que a prefeitura assume a 84 

maior parte da demanda, os dados reais apontam que a rede privada atende uma 85 

grande demanda também. Erika problematiza que as concepções sobre o PME não 86 

são difundidas, e que os leigos devem ser bem recebidos. Fernanda também 87 

problematiza que estamos discutindo um período muito distante do nosso momento 88 

atual, e que isso deve incomodar as pessoas em cada escola. Erika se questiona, 89 

portanto, como conseguir dados e insumo para motivar as pessoas de cada escola 90 

às próximas conferências. Ayrton lembra que basta poucas pessoas por escola para 91 

completar os representantes de cada escola. Lourdinha defende que a participação 92 

nesses coletivos é sempre um desafio, não à toa: historicamente foi um espaço 93 

destruído pelo poder público, e aí a cultura da participação é uma contra-corrente. 94 

Entende que os conselheiros devem ter um discurso que ressalte o significado de 95 

termos um Plano Municipal de Educação, uma lei que pretende instituir políticas de 96 

Estado, e não de Governo entre 2015 a 2025, mas tendo consciência dos limites. 97 

Cumpre um objetivo muito aquém do que gostaríamos, mas cumpre um objetivo de 98 

ir além da nossa realidade imediata. Quem está no ensino infantil poder entender o 99 

fundamental, e vice versa, pra todos poderem ter essa consciência de que o plano 100 

pode se reverter como ferramenta de luta pra educação que a população quer para 101 

esse período de dez anos. Lourdinha conclui problematizando a questão da 102 

avaliação ser feita entre 2015 e 2017, não se estendendo até 2018 ou 2019 (ano em 103 
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que estamos). Em última instância, se as pré-conferências e a conferência 104 

mostrarem à população que existe um plano, isso já será um ganho. Camila Borges 105 

entende que apesar do objetivo explícito ser avaliar até 2017, nada impede de os 106 

delegados se colocarem para discutir os dados até 2018 e 2019. Cláudio não aceita 107 

que mesmo que não tenhamos a base de dados até agora não façamos a análise 108 

nesse momento. Inclusive, se o objetivo é dar sentido a essa questão para os alunos 109 

e pais, se faz necessário lembrar as suas demandas concretas e qual é a escola que 110 

ele quer. Deve-se tomar cuidado com a roupagem técnica com a qual se veste as 111 

avaliações. É necessário, sobretudo, lembrar da possibilidade do executivo e do 112 

legislativo cortarem trechos do documento que foi aprovado na conferência. A 113 

questão do financiamento da educação pública, materiais didáticos, formação de 114 

professores, a questão de gênero, por exemplo. Deve-se sempre relembrar o 115 

processo de elaboração do PME. Ayrton propõe que não adianta restringir a 116 

educação pública do município a uma política pública de governo. Outra 117 

convergência com Cláudio é o acordo na temporalidade da análise que será feita 118 

nessa conferência. No entanto, retoma a relevância de incluir os atores estadual e 119 

privado no debate da Conferência. Camila Borges lembra que às vezes um indivíduo 120 

se contenta com o mínimo, e vai se abrindo mão desses espaços. Ayrton defende 121 

que não seja feita a avaliação até 2018 pois ainda não se avaliou até 2015 – 2017. 122 

Nesse sentido, caberia ao Conselho Municipal de Educação de Campinas (CME) 123 

juntamente com o Fórum avaliar essa questão da extensão do prazo a ser avaliado 124 

para 2018. Propõe que se os coletivos quiserem demandar isso, deverão se usar da 125 

voz de um conselheiro no Conselho Municipal de Educação para exigir essa 126 

mudança. Mariana Conti diz que costuma viver na câmara dos vereadores 127 

problemas semelhantes à discussão central da reunião, que é a interpretação de 128 

uma lei, no caso, o Plano Municipal de Educação. Muito embora seja válido um 129 

debate formal do que está escrito na lei, o que importa segundo ela é avaliar o 130 

período em que se vive. Uma lei sempre surge à partir de um objetivo, e o porquê da 131 

lei ter sido feita se sobrepõe à formalidade como ela está escrita. Erika sugere que 132 

se deixe um indicativo para que o Cláudio se coloque no CME e também uma 133 

indicação para que as Camila Borges se coloque no Fórum Municipal de Educação 134 

defendendo a alteração no período de avaliação do PME, não sendo de 2015 a 135 

2017, mas de 2015 a 2018. Ayrton crê que se Luiz Marighetti for chamado, com 136 

tempo adequado, poderá explicar com clareza o que tem sido feito até o momento 137 

para avaliar o PME. Ana Carla lembra que aumentar o prazo a ser avaliado 138 

demandaria um prazo muito maior de tempo para que se pudesse discutir as metas 139 

nas pré-conferências, ou antes mesmo, nas escolas. Discutir a natureza dessas 140 

mudanças demandaria discutir: quão seria prejudicial aumentar o prazo até 2018 ou 141 

2019? Cláudio propõe que podemos demandar o que seja plausível, e Ayrton 142 

endossa a proposta.  Cláudio lembra que é uma questão técnica mas sobretudo 143 

política, sobretudo ao considerar a possível municipalização forçada do ensino 144 

fundamental. Camila Borges afirma que a elaboração dos textos base de avaliação 145 

das metas ficarão para os colegiados do fórum, e não para a Secretaria de 146 

Educação. Erika lembra que essa primeira conferência talvez motive a participação 147 

dos presentes na próxima, no ano que vem. Ayrton concorda com a análise dos 148 

Conselheiros de se estender a análise do plano entre 2015 e 2018, mas lembra que 149 

os coletivos estão muito esvaziados e sobrecarregados. Foi colocado a ideia de um 150 

indicativo do CEMC para ser apresentado tanto no CME (01/08 às 8h no Cefortepe) 151 

como no Fórum de Educação (01/08 às 14h no Ceprocamp). Cláudio sugeriu que 152 

seja feito um boletim a ser enviado às escolas indicando o que é o PME e quais 153 

seus objetivos, de modo a subsidiar a discussão nas escolas antes das Pré-154 

Conferências. Neila sugeriu inclusive uma orientação à prefeitura para que sejam 155 
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suspensas as atividades regulares na escola para serem substituídas pela discussão 156 

a respeito do Plano Municipal de Educação em algum dia, talvez antes do dia 09/08, 157 

para orientar a discussão a respeito do plano. Sugeriu-se também elaborar um 158 

boletim que possa evidenciar aos membros da comunidade escolar, como pais, 159 

alunos e funcionários, à partir das reuniões do CEMC, qual é a importância das Pré-160 

conferências e da Conferência. Ficou sugerida a criação de uma Comissão de 161 

Comunicação para elaborar esse boletim, incluindo Lourdinha, Michel e Erika. Dá-se 162 

encerrada às 17:00 h a presente reunião ordinária, lavrada a presente ata escrita por 163 

mim, Cássio Pacheco de Freitas, 2ª secretário do Conselho das Escolas Municipais 164 

de Campinas. 165 


