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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA AGOSTO DE 2019 

Aos dez de agosto de dois mil e dezenove (10/08/2019), teve início a quarta reunião 
ordinária do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, primeira chamada às 14h, 
segunda chamada às 14:45h com 12 conselheiros, na CEPROCAMP, localizado na Avenida 
20 de Novembro, 145 – Centro de Campinas/SP. Iniciou-se com a palavra da presidente do 
conselho Erika, solicitando breve apresentação de todos os presentes; justificaram ausência 
na reunião Gabriela Caldeira Aranha, Fernanda de Brito Lebre, Camila Santos Borges, 
Andréia Cristina Gonçalves, Neudenir Pereira dos Santos, Cássio Pacheco de Freitas, 
Fabiana Adala Moreto, Ana Carla Nicoluci Bohn, Regina Carvalho Calvo de Faveri, Marcia 
Cristina Guimarães Ferreira, Diana Júlia Silveira Vignatti Gomes, Patricia Fernanda Vaz 
Pedroso, Anselmo Oliveira dos Santos, Maria Sandra Silva, Tadeu Archanjo e Muriel da 
Silva Benatti. Informes: Leandro Gaspareti Alves perdeu a cadeira de conselheiro titular por 
perda de vínculo com a escola; as conselheiras Giani MB Minussi e Stefany Tenreiro 
Camillo solicitaram a saída do CEMC por motivos pessoais. Hamilton pergunta sobre notícia 
que ouviu falar sobre a prefeitura doar sobra de alimentos, Airton responde que existe uma 
lei federal que proíbe a prefeitura a dar sobra de alimentos, Erika coloca sobre fazer reunião 
extraordinária de novembro convidando os responsáveis da CEASA, Conutri e CAE para 
colocarmos as reclamações e denuncias, Airton confirma que o conselho pode convocar os 
responsáveis. Cláudio sobre o CME, que não teve quorum e fizeram a reunião, falou sobre o 
texto base e colocou sobre o recorte até 2017 para da conferência, que queremos avançar 
até o período atual. Pautas: 1 - Boletim Online de Divulgação das prés e da conferencia de 
Avaliação do PME. 2 - Debate baseado nas apresentações do departamento pedagógico. 
Foi enviado no grupo de whatsapp o texto para compor o boletim online para que todos 
pudessem ler. Airton coloca sobre a preocupação do tempo curto para pré-conferencia e a 
avaliação do PME pelas UE, não haverá tempo de encaminhar o texto base para análise, 
que já tem inscrições e grupos fechados, Neila e Claudia colocam que na escola não foi 
comunicado sobre a conferencia, Airton coloca que conversará com a Solange na segunda 
para resolver essa questão de comunicação, Erika coloca que a Camila e o Cássio que 
estão indo as reuniões do FME, estão ausentes para repassar o andamento e 
encaminhamento da reunião dessa semana, Airton coloca que ainda não recebeu o retorno 
sobre a indicação que do texto base e não estará pronto para a discussão e preparação 
para as pré, Neila questiona se estaremos preparados para as pré, ainda com essa 
avaliação e sem texto base, a Erika coloca que entende que hoje o FME nas condições que 
está é o que é possível realizar, que não concluiu a avaliação do PME, Cláudio diz que falta 
empenho da SME, Airton diz da importância das avaliações e que falta a avaliação dos 
coletivos, Cláudio reforça que a SME tem de priorizar para que todo esse processo 
acontecesse, engajando e mobilizando os coletivos, Airton diz que pensa que estamos com 
diferentes conselhos, a importância de manter esses espaços, que precisamos corrigir os 
erros para que não aconteça como agora, de ter a pré agendada sem o texto base pronto, 
que isso é oportunidade para aprender a somar com os coletivos, da importância que isso 
aconteça, que na próxima conferencia isso já na aconteça, que é grave o esvaziamento dos 
coletivos, e se irá colocar esses pontos com a Solange na segunda e também com os 
diretores para divulgação das pré, Claudia coloca que o FME foi fechado em 2015 e 
estamos em 2019 e não conseguimos dar andamentos nesse processo e queremos finalizar 
os textos em um mês, será avaliado isso em um prazo curto e será fragmentado, Erika diz 
sobre o esvaziamento do FME, Claudia diz da indignação da conferencia ser realizada 
dessa forma, Joice coloca sobre a legislação do PME, Art. 6º da Lei do PME “O Município 
deverá promover a realização de pelo menos 3 (três) conferências municipais de educação 
até o final da vigência do Plano Municipal de Educação (PME), sendo a primeira realizada 
no segundo ano de sua vigência, articuladas e coordenadas pelo Conselho Municipal de 
Educação de Campinas, instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SME) e 
pelo Fórum Permanente de Educação”, Airton coloca que o Fórum deve coordenar as 
conferencia e não da SME e CME, que a avaliação crítica desses coletivos são importantes, 
Erika coloca que há uma razão maior para o esvaziamento dos coletivos, por conta da 
última conferencia que não foi respeitada pelo executivo,  pergunta como mobilizar depois 
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desse processo, que precisamos pressionar e trabalhar para as próximas conferencias 
aconteçam, e essa agora não será possível, Airton diz que o Luiz respondeu, que 
encaminhou os convites para todos os NAEDs, Cláudio pergunta se o boletim será 
encaminhado, Erika confirma e coloca que a aprovação precisa ser online, por conta do 
curto tempo, Cláudia pergunta sobre o porque do esvaziamento dos profissionais nos 
coletivos, se decidimos nesse conselho ser de sábado e ainda sim, esta esvaziado, 
Lourdinha explica que temos dificuldades para eleger até conselhos locais, isso é um 
problema que vivemos atualmente, falta articulação, mobilização e que esse conselho ainda 
é um espaço de resistência, que estamos em um momento agora com a pré-conferencia de 
divulgar o PME, que gostaríamos de realizar o ideal para essa pré, mas não é o que está 
acontecendo e que deveria ser compromisso do executivo da SME, Joice relata problemas 
que não mobilizam a participação dos pais no conselho de escola, Erika afirma da 
dificuldade de mobilizar os pais, se não há respeito as estruturas do conselho, Neila coloca 
que também entende essas dificuldades, e que viveu isso com a gestão, Mariana sugere 
convocar os gestores para fazer uma conversa informativa, Erika diz que a formação para 
conselheiros escolares já foi colocado e precisamos encaminhar para votação em próxima 
reunião e organizar para Abril de 2020, pois em junho de 2020 já teremos a próxima eleição 
do CEMC, Lourdinha diz que precisamos realizar um trabalho para mobilizar a participação 
no conselho, Erika concorda, Bruna pergunta se para que além disso podemos fazer um 
resumo das deliberações do conselho para colocar no grupo, Joice sugere ligações para 
convidar e confirmar as participações dos conselheiros para as próximas reuniões, Neila diz 
que todos sabem da importância e Erika diz que todos tem o calendário anual e podem se 
organizar para agendar os compromissos, Lourdinha diz que as vezes precisamos pegar na 
mão e reforçar a importância da participação e Joice propõe esquemas de caronas também. 
Claudia solicita acréscimo de ponto de pauta, documento sobre os cargos de blocos de 
educação especial que foi encaminhado para SME, professora questiona sobre a política 
que retira o profissional que realiza o processo formativo dentro da educação especial e que 
esta sendo substituído pelo cuidador, Cláudia coloca a defasagem dos profissionais e dos 
cargos que “sumiram” da rede, que precisamos desses cargos no concurso, Adriana 
Padinha, convidada, coloca que isso não foi colocado no concurso, Claudia diz que isso não 
esta sendo discutido com os profissionais, que já colocou para não suprimir os blocos, que 
precisa estar com os cargos completos, que isso é importante na educação especial, Airton 
coloca da importância de protocolar os documentos com os questionamentos, que esse 
momento é complicado pensar a educação especial para o ano que vem, por que o desenho 
de planejamento, demandas, por que o profissional todo ano pode pedir a remoção, e que 
com o passar do ano os cargos foram suprimidos que não se tem o quadro completo por 
blocos, que os colegas precisam da resposta do documento e a publicação dos cargos para 
os blocos é feito de acordo com a organização e planejamento por NAED, Cláudia fala que a 
discussão precisa ser feita pela base, que as profissionais precisam se fazer representar, 
Cláudia questiona sobre quando elas são ouvidas, Airton diz que elas precisam participar, 
chamar reunião, articular e mobilizar os grupos de discussão, Cláudia diz que não tem 
espaço pra isso, Adriana Padilha coloca que houve reunião mas que não há espaço pra 
isso, que o direcionamento da reunião não foi essa, Airton diz que precisa haver pressão 
para que isso seja resolvido. Erika diz que fará o reenvio dos documentos todos do DEPE 
para que na extraordinária, pessoas já tragam as propostas para debate, pois senão não 
conseguiremos encaminhar propostas. Dá-se encerrada às 17:05 h a presente reunião 
ordinária, lavrada a presente ata escrita por mim, Jóice Danielli Segatti, 1ª secretária do 
Conselho das Escolas Municipais de Campinas. 


