
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2019

Aos dezenove de outubro de dois mil e dezenove (19/10/2019), teve início a quinta
reunião  ordinária  do  Conselho  das  Escolas  Municipais  de  Campinas,  primeira
chamada  às  08h,  segunda  chamada  às  08:40h  com  12  conselheiros,  no
CEPROCAMP,  localizado  na  Avenida  20  de  Novembro,  nº  145,  Campinas/SP.
Justificaram ausência na reunião Ana Carla Nicoluci  Bohn,  Bruna Calux, Cláudia
Mara da Silva Mata, Kátia Cilene da Silva Araujo Mota, Maria Sandra Silva, Anselmo
Oliveira dos Santos, Regina Carvalho Calvo de Faveri, Andreia Cristina Gonçalves,
Maria de Lourdes Gomes, Patrícia Fernanda Vaz Pedroso, Erika Mayumi Cândido,
Ana Sayuri Cândido, Charles Duraes Leite, Fernanda de Brito Leme, Hamilton Lopes
de Oliveira e Michel Alencar Morandi. Neila inicia com a contagem dos presentes,
faz a leitura da pauta, passa para os informes: Fomos convidados a conversar com o
Chefe  de  Gabinete  (Niraldo)  e  com  a  Secretária  de  Educação  (Solange)  para
apresentar um panorama geral do atual funcionamento do Conselho das Escolas
Municipais de Campinas – CEMC.  Cássio fala sobre a reunião com a SME, onde
esteve presente Jóice, Erika e Cássio, no dia 03/10/2019, que tinha como objetivo o
entendimento da última ATA, onde a Secretária não estava de acordo com o trecho
onde  foi  colocado  a  falta  de  dialogo  sobre  o  fechamento  de  salas  do  EJA,  a
Secretária Solange se colocou a disposição para dialogar com o CEMC e manifestou
o desejo que a Erika participe do CME. Claúdio relata que essa semana a RR esteve
presente na escola para dialogar, a informação é sobre o fechamento de salas do
EJA  em  seis  escolas,  que  o  diálogo  continua  bastante  difícil.  Airton  sugere  a
inversão das pautas visto que a pauta escola cívico militares tende a ser mais longa.
Mariana coloca sobre a discussão da formação dos conselheiros e Neila explica que
essa conversa já foi iniciada. A) Fechamento de salas da EJA: Airton coloca informe
a pedido do Secretaria de Educação Solange, que o fechamento (salas seriadas), de
quatro para duas turmas no Dulce Bento, Pierre salas multisseriadas no período da
manhã e tarde, primeiro e segundo termo, Ponzio mantém o quadro, Correa de Melo
foi solicitado pela equipe encerramento da EJA, Airton explica que se há demanda
pode haver alteração de planejamento, NAED Noroeste, ampliação de três salas,
uma sala  no  EMEF Leão  Vallerie,  e  duas  salas  no Espaço Concórdia,  Mariana
explica que não tinha conhecimento dessa informação sobre a EMEF Leao Vallerie,
Airton  coloca  que  não  há  impedimento  para  alteração  do  planejamento,  Cássio
coloca que essa pauta foi colocada pra que a gente possa discutir, Neude coloca da
importância da manifestação oficial sobre o planejamento e que a escola é pública e
se precisa atender  a demanda do território,  Joice  explica a preocupação com o
planejamento onde se encerra as salas de EJA, porém não se propõe o atendimento
da comunidade que tem demanda,  Airton coloca  que o CEMC pode solicitar  a
manifestação do conselho de escola do Correa de Melo, Mariana coloca que a SME
realiza o planejamento sem consultar a equipe pois ela foi pega de surpresa com a
informação de abertura da sala da EJA na unidade e ela é vice diretora, Neude
sugere  também que o CEMC solicite  informações oficiais  sobre o planejamento,
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Muriel coloca que muitas vezes recebe orientação e informações sem aviso prévio,
sugere que pode sair desse conselho o acesso ao planejamento, com dialogo no
conselho e não somente a equipe gestora, Cláudio coloca sobre especificidades da
EJA, onde 20 alunos é numero máximo por sala, a lógica de demanda da EJA é
diferente da educação infantil e ensino fundamental, que a série histórica mostra que
a  demanda tem uma  alta  no  início  do  ano,  e  ainda  sim  no  planejamento  se  é
pautado o fechamento das salas da EJA e que há dificuldade de dialogar. Airton
explica que entende que a demanda da EJA é específica, que se não há demanda o
planejamento trabalha o fechamento das salas, Neude coloca que todo ano existe
essa  discussão  e  a  justificativa  técnica  para  o  fechamento  das  salas,  mesmo
existindo demanda e sabendo que ela chegará no inicio do ano, e a necessidade
também da chamada ativa, Diana fala que a Dulce não pode ser fechada pois não
há escola próxima, já o Correa existe escola, porém questiona se os estudantes
estão sendo ouvidos, se esta sendo pensado estratégias para o atendimento dos
estudantes, Mariana coloca a importância da formação dos conselheiros inclusive
que o conselho seja legitimado, Cláudio relata que foi colocado um documento para
RR, Airton coloca que a partir  da manifestação oficial do CEMC a Solange pode
alterar o planejamento e ainda explica que não pode atribuir turmas para professores
onde não há alunos matriculados, que inclusive a lei exige isso, porém a partir das
matrículas há novamente a abertura das turmas, Cláudio diz da importância de se
pensar as políticas públicas para a EJA, Airton sugere convidar o Luiz para vir a
reunião  do  CEMC.  Carlos  assessor  do  vereador  Gustavo  Petta,  presidente  da
Comissão de Educação da Câmara Municipal,  que  realizou uma reunião  com a
confirmação  da  presença  da  Secretária,  porem  ela  não  compareceu  nem
encaminhou  um representante  nessa  reunião  e  sugeriu  reagendar  uma  próxima
reunião.  B)  Escolas  cívico  militares:  Cássio  coloca  que  acreditava  que  com  as
pessoas  que  atuam  na  SME,  não  haveria  esse  desejo,  porém  já  houve  duas
manifestações  do  Jonas  confirmando  a  participação  do  Município  no  projeto,
questiona se os conselhos, a comunidade e as famílias serão ouvidas, Neila coloca
a preocupação a adesão das famílias que acreditam que isso poderia trazer mais
seguranças para as crianças na escola, que isso na verdade é falácia, a Camila diz
que  tanto  a  EJA,  a  educação  especial,  assim  com  esse  projeto,  mostram  que
estamos caminhando para um processo de exclusão da educação e a proposta do
governo federal, já inicia com uma escolha de escola, não houve participação dos
conselhos, da população, Diana coloca sua preocupação com esse projeto que vai
contra todo o processo que vem sendo construído, Carlos assessor do Petta, relatou
informações do projeto e convida para reunião sobre o projeto com confirmação do
Ministério da Educação, OAB, Secretária da Educação Estadual, FME, na terça ás
19h na Câmara Municipal, Joice fala da preocupação com o corte de recursos para a
educação,  como  para  construção  de  unidades  de  educação,  porém  para  esse
projeto se tem recurso, Neude fala sobre esse projeto ser de um governo fascista,
um projeto perigoso, que vai contra a garantia de educação, que precisamos lutar
contra esse projeto, contra o projeto de um governo fascista, sobre um recurso que
será remanejado da educação para reserva militar, Airton coloca que o projeto vai
contra toda a construção de gestão democrática, que todos ficam subalternos ao
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militarismo, cita o decreto publicado no Diário da União de número 10.004, programa
PECIM, ECIM 9.940, Joice coloca que se o projeto vai contra o ECA, LDB, podemos
pensar  em  uma  ação  para  intervir,  Carlos  relata  que  precisamos  pensar  em
estratégias, Aimar coloca sobre a formação dos conselhos, que estão fragilizados,
que inclusive a Gestão Democrática, ainda também não saiu, diante dos problemas
que existe na educação, Cláudio diz que hoje estamos fazendo essa discussão e
diante  dessa  possibilidade,  porque  o  chefe  do  executivo  aderiu  ao  projeto,  que
inclusive isso foi vivido há alguns anos atrás quando havia possibilidade da gestão
pela Falconi, agora com o projeto cívico militar, o que esta em jogo é a função social
da escola, e como a SME vai conduzir isso. Airton relata que houve o momento com
a Falconi e que isso chegou ao município e não ficou, que os projetos de políticas
públicas do município para educação não caminham para educação cívico militares.
c) Curso de formação de conselheiros (as),  não foi  feita a discussão do item C,
devido  ao limite  tempo da reunião.  Dá-se encerrada às  11h a  presente  reunião
ordinária,  lavrada a presente ata escrita por mim, Jóice Segatti,  1ª Secretária do
Conselho das Escolas Municipais de Campinas.
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