
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA JULHO 2018 2 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2.018, teve início a primeira 3 

reunião extraordinária do conselho das escolas municipais de Campinas, 4 

primeira chamada às 14h, segunda chamada às 14h40 com 24 conselheiros, 5 

no  Ceprocamp, localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 – Centro de 6 

Campinas/SP, em 1ª Reunião Extraordinária da gestão 2018/2020 se deu início 7 

com a palavra da presidente do conselho Erika Mayumi Cândido e 8 

apresentação dos membros do conselho. Justificaram a ausência na reunião 9 

Gabriela Caldeira Aranha, Karina Mayara Leite Vieira, Rosenanda Marta 10 

Oliveira. Adriana Aparecida Matheus Macedo, membro da gestão anterior que 11 

foi reeleita, apresentou um resumo dos trabalhos realizados até o presente 12 

momento, colocando em questão a falta de profissionais especialistas para 13 

suprir a rede pública de educação municipal, pendência que está sendo 14 

acompanhada com o promotor público Rodrigo Augusto de Oliveira. Sobre o 15 

convite recebido pela gestão anterior para participar de reunião com o já citado 16 

promotor Rodrigo e ASSEMEC (Associação dos Especialistas do quadro do 17 

Magistério da rede municipal de Educação de Campinas) no Ministério Público 18 

com relação aos cargos vagos de diretores, vice diretores, orientadores 19 

pedagógicos, coordenadores e supervisores na rede pública de educação 20 

municipal, na qual foi questionada pela Flávia Guimarães, a participação do 21 

Conselho das Escolas sem contudo a questão ser passada em reunião 22 

anterior, que fere a democracia, foi apresentada pela Fernanda de Brito Leme e 23 

Maria Cristina Guimarães Ferreira a falta de devolutivas da SME e que as 24 

questões da escola CEI Matilde Setubal são resolvidas até com telefone 25 

pessoal do promotor Rodrigo, questionaram quem convidou o conselho das 26 

escolas para tal reunião e apresentaram a questão de que a associação dos 27 

especialistas manipulou o conselho anterior para interesses próprios. Com a 28 

palavra, a presidente do Conselho explicou em mais detalhes sobre os 29 

trabalhos da gestão anterior, com relação ao atraso das eleições da gestão 30 

atual e as demandas a serem resolvidas, que o convite para participação na 31 

reunião partiu do promotor, que após foi discutida entre os membros presentes 32 

na reunião apresentando até um engessamento deste conselho se todas as 33 

convocações que este conselho receber serem necessárias passarem em 34 

reuniões que ocorrem bimestralmente, que os conselheiros irão como ouvintes 35 

e trazerem ai sim as questões para as reuniões não fere questão democrática, 36 

que foi o que ocorreu com a ida das conselheiras Adriana e Elza, da gestão 37 

anterior, à reunião no Ministério Público. Dentre as outras demandas 38 

discutidas, deliberou-se sobre fortalecimento da divulgação das funções deste 39 

conselho em conjunto com os Conselhos Escolares, sobre a definição de 40 

reuniões ordinárias e extraordinárias, sobre o conceito de democracia, a 41 

possível revogação da lei sobre plano de cargos e carreiras para profissionais 42 

da educação, de acordo com Leandro Gaspareti Alves, membro da Comissão 43 

Tripartite que discute assuntos relacionados a carreira dos Monitores e Agentes 44 

de Educação Infantil, que participou da reunião com governo junto a Comissão 45 

Permanente de Negociação no dia 19/07, foi verbalizado por integrante do 46 

governo nesta mesma reunião que para construção do Quadro da Educação 47 

que está sendo construído para incluir todos os profissionais da educação que 48 

atualmente estão no quadro geral, será necessário revogar a lei 12.987/07 49 



(Plano de cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de 50 

Campinas) e a Lei 12985/07  (Plano de cargos, Carreiras e Vencimentos dos 51 

servidores Municipais Públicos de Campinas). Porém, nesta reunião com o 52 

governo não ficou esclarecida se será revogada apenas parte das leis para a 53 

construção do Quadro da Educação. Concluindo o debate das pendências, 54 

tomou a palavra Airton Manoel dos Santos, representante da Secretaria 55 

Municipal de Educação e a presidente do Conselho dando sequência às pautas 56 

determinadas para a reunião. Foi colocado em discussão a reformulação do 57 

regimento interno do Conselho, colocando em debate as mudanças 58 

necessárias ao regimento com relação a determinação de reuniões e definição 59 

de pautas para as próximas reuniões ordinárias do Conselho. Dentre as 60 

sugestões de pautas, o membro do segmento alunos Hamilton Lopes de 61 

Oliveira levantou a falta de professores nas escolas e subsequente reposição 62 

de aulas para cumprir carga horária e profissionais não habilitados nas 63 

disciplinas. Com a palavra, a vice-presidente Neila Silva Figueiredo Gomes deu 64 

segmento às pautas, colocando em discussão as próximas datas possíveis 65 

para as reuniões ordinárias. As datas definidas foram colocadas em debates 66 

aos membros presentes e ficaram definidas para as seguintes datas: 25 de 67 

agosto de 2018, 20 de outubro de 2018, 15 de dezembro de 2018 e 23 de 68 

fevereiro de 2.019. Foi proposta mudança de horário das reuniões para o 69 

período da manhã e colocado em discussão entre os presentes. Após 70 

deliberação dos conselheiros, manteve-se o período da tarde e a proposta foi 71 

aberta para votação, com maioria de votos manteve-se o horário de início das 72 

reuniões para as 14 horas, com finalização para as 17 horas. A presidente do 73 

Conselho coloca em discussão a dificuldade de presença de  membros do 74 

conselho por causa de seus filhos, os membros presentes debateram a 75 

possibilidade da contratação ou formalizar um pedido de um cuidador para 76 

acompanhar as crianças durante o período das reuniões. Ficou decidido 77 

encaminhar ao DEPE (departamento pedagógico)  pedido de um cuidador ou 78 

outras alternativas para facilitar o acolhimento familiar durante as reuniões. 79 

Encerrada a questão, a vice-presidente e a presidente do conselho colocaram 80 

em pauta a regulamentação de assuntos colocados em discussão nos meios 81 

de comunicação utilizados pelo conselho. Com relação a moderação dos meios 82 

de comunicação, ficaram permitidos assuntos relacionados a este conselho, a 83 

educação e saúde como um todo, ficando restritos assuntos políticos, religiosos 84 

e notícias sem fontes confiáveis, uso de lista de transmissão do Whatsapp de 85 

comunicados importantes da executiva para os conselheiros. Como sugestão 86 

de novas fontes de comunicação, sugeriu-se a formatação de um boletim 87 

informativo relacionado às ações do conselho. A presidente relembra sobre a 88 

necessidade de organização de um Seminário, dando abertura para sugestões 89 

de temas que serão discutidos em reunião ordinária, Claudio Borges da Silva 90 

apresenta já como sugestão o Plano Municipal de Educação e questionamento 91 

da construção da conferência. Dando início ao encerramento da reunião, a 92 

presidente divulgou os informes e as pautas a serem discutidas na próxima 93 

reunião ordinária, pendências não respondidas pela SME para a gestão 94 

anterior, a alteração do regimento interno, seminário anual, jornal informativo, 95 

vagas deste conselho para o Conselho Municipal de Educação, Fundo de 96 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 97 

Profissionais da Educação (FUNDEB) e Fórum Municipal de Educação. Para 98 

compor 3 vagas abertas no segmento pais, ficou definido pela decisão do 99 



conselho que os pais que empataram na contagem de votos durante a eleição 100 

e que no momento, em decisão de comum acordo desistiram da disputa do 101 

cargo em suas respectivas NAEDs, tornam-se habilitados em tomar posse das 102 

vagas em aberto na NAED Leste e serão convidados para a próxima reunião 103 

do conselho, aonde irão tomar posse das vagas. Dá-se encerrada a reunião. 104 

Nada mais havendo tratar, encerrada a presente assembleia, lavrada a 105 

presente ata escrita por mim Ericson Marcelo Leme da Cunha, segundo 106 

secretário do conselho das escolas municipais de Campinas. 107 


