
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA AGOSTO DE 2018 2 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2018, teve início a primeira 3 

reunião extraordinária do conselho das escolas municipais de Campinas, 4 

primeira chamada às 14h, segunda chamada às 14:34h com 26 conselheiros, 2 5 

visitantes e 1 convidado, na CEPROCAMP, localizado na Avenida 20 de 6 

Novembro, 145 – Centro de Campinas/SP, em 1ª Reunião Ordinária da gestão 7 

2018/2020 se deu início com a palavra da presidente do conselho Erika, 8 

comunicando a ausência dos secretários da executiva, solicitando aos 9 

presentes para que alguém possa secretariar a reunião, nomeando Rosana 10 

Morgado de Mello Campos para registrar esta ata. Justificaram a ausência na 11 

reunião Regina Celia Aparecida Marinho de Paula, Rosenanda Marta Oliveira, 12 

Aimar Shimabukuru, Ericson Marcelo Leme da Cunha, Fernanda de Brito 13 

Lebre, Marcia Cristina Guimarães Ferreira, Marina Mitie Kawanishi, Claudio 14 

Borges da Silva, Ana Carla Nicoluci Bohn, Bruna Calux, Valéria Sanducci, 15 

Gabriela Caldeira Aranha, Reginaldo Ferreira de Lima, Karina Mayara Leite 16 

Vieira, Jaqueline Rossalo Murgi, Adriana Aparecida Matheus Macedo, Patricia 17 

Fernanda Vaz Pedroso, Thais Silva Faria. Informes: A EMEI Carlos Zink 18 

informou que o  pai Francisco Carlos Rufino não faz parte mais do conselho 19 

escolar, portanto perdendo o vinculo também com este conselho e abrindo 20 

mais uma cadeira no segmento pais. Foram contatados as mães/pais que se 21 

candidataram para serem conselheiros na eleição na EMEF Geny Rodrigues, 22 

para ocuparem os cargos vagos, chamados a participarem da reunião de hoje, 23 

em prioridade de ocupar as mães Luciana Figueiredo (CEI Betty Pierro) e 24 

Joana D´Arc Maria da Silva (CEI Lidia Bencardini Maselli) que abriram mão no 25 

empate, outros 4 candidatos também foram contatados para ocuparem 2 26 

cargos. Foi criada lista de e-mail para envio das atas e outras 27 

correspondências para reduzir reenvios, como criado também agenda online no 28 

onde são registrados todos os compromissos da executiva e enviado acesso 29 

para visualização de todas as conselheiras e conselheiros pela lista de e-mails. 30 

Reunião agendada pelo gabinete da presidente deste conselho com a 31 

secretária de educação Solange Villon Kohn Pelicer que seria realizada dia 23 32 

de agosto foi cancelada para ser remarcada pelo gabinete. A executiva foi 33 

convidada a participar das formações livres para a XI Conferência Municipal 34 

dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo conselheiro tutelar Airton Júnior, 35 

participaram a presidente e a vice presidente da formação do dia 24 de agosto 36 

e haverá próxima formação livre no dia 31 de agosto às 9 horas na NAED 37 

Noroeste. Fomos convidados também a participar da Comissão de 38 

Acompanhamento de Vagas em creches no município de Campinas, fruto da 39 

escuta social sobre educação infantil, reunião ocorreu dia 24 de agosto às 14 40 

horas na Promotoria de Justiça, sobre superlotação e falta de vagas em 41 

creches, com o promotor da vara da infância e juventude de Campinas, 42 

Rodrigo Augusto de Oliveira, os conselheiros tutelares das cinco regiões e 43 

representantes da SME. Próxima reunião está agendada para o dia 09 de 44 

novembro às 14 horas na Promotoria.Oficio solicitando providências para 45 

inclusão de familiares que não tenham com quem deixar crianças foi 46 

protocolado. Sobre pendências da gestão anterior envolvia a falta de 47 

profissionais da EMEF Padre Melico Cândido Barbosa e a reunião no ministério 48 

público sobre a falta de especialistas, em rápido questionamento no grupo de 49 



whatsapp incluímos as declarações de alguns conselheiros relatando a falta de 50 

profissionais em suas respectivas UE, constando no oficio enviado a SME para 51 

esclarecimentos. Houve um acréscimo na ata anterior, Leandro leu aos 52 

presentes à alteração realizada. Segue apresentação pela presidente dos 53 

pontos de pauta: 1-Construção do Quadro da Educação com esclarecimentos 54 

pelo diretor do DEPE Luiz Mariguetti; 2-leitura e alteração do regimento interno; 55 

3-falta de profissionais nas UEs. Diana solicita inclusão da pauta 4-  Formação 56 

sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Neudemir solicita inversão 57 

de pauta entre a 2 e a 3 aproveitando a presença do Luiz Mariguetti, todos 58 

concordam, Luiz esclarece que pode prestar esclarecimentos mas não veio 59 

preparado com números mas pode dar panorama geral já que é um 60 

questionamento semanal. Erika passa a palavra para o Luiz Mariguetti, que 61 

apresenta dois informes do DEPE, realização do Seminário Municipal 62 

Curricular da Educação Infantil nas FAC3 e 4 onde se tem maiores informações 63 

no site educacaoconectada.campinas.gov.br, segundo informe é a retomada 64 

das reuniões do DEPE com as Comissões Próprias de Avaliação (CPA) das 65 

escolas. Sobre a construção do Quadro da Educação e Plano de Cargos e 66 

Carreiras do Magistério. Há uma reivindicação antiga dos monitores e agentes 67 

de educação infantil em ingressarem na carreira do magistério, há o 68 

entendimento de que não é possível e a própria constituição impossibilita, de 69 

um tempo para cá se tem uma proposta intermediária de ingresso destes 70 

profissionais numa lei que versasse sobre a Carreira dos trabalhadores da 71 

educação, esta discussão entrou como pauta específica e na SME foi debatida 72 

na comissão permanente de educação com a entidade sindical, a secretária e o 73 

diretor do DEPE, onde primeiro item tratado foi justamente este do ingresso 74 

dos agentes de educação infantil e agentes de organização escolar numa lei 75 

sobre a carreira dos profissionais de educação. Na LDB define o que é 76 

magistério, não é lei municipal. Processo de transformar a lei de plano de 77 

carreira do magistério em plano de carreira dos trabalhadores da educação. 78 

Não se tratou de alteração da lei, de aumento de elementos nem nada. Que 79 

numa lei que tratasse dos profissionais da educação eles teriam direito a horas 80 

de formação e recesso escolar. Concomitante a isso a SME aderiu a rede de 81 

apoio do MEC para tratar de planos de carreira, e uma das regras ao a rede de 82 

apoio do MEC é ter representação do conselho municipal de educação. 83 

Prefeito assinou termo de compromisso comprometendo com essa rede de 84 

apoio. A discussão é de um único item, adequação da jornada dos 85 

trabalhadores a lei do piso. Não existe discussão total do plano de cargos e 86 

carreiras. A adesão a esta rede de apoio vem para que Campinas entre na 87 

legalidade sobre esta questão. Leandro fala sobre a reunião da comissão 88 

permanente de educação na qual estava presente, da compreensão anterior 89 

sobre mudar a lei de plano de cargo e carreira, da clareza das informações. 90 

Como garantir recesso mediante atendimento das crianças, se a questão do 91 

recesso já entra na construção do quadro da educação ou após. Aparecida fala 92 

sobre a jornada do piso salarial se beneficiará os novos ou só os monitores. 93 

Neila se apresenta e coloca sobre o ser funcionário na rede, a luta dos 94 

monitores para entrar no plano de carreira, aguardava quanto categoria a 95 

resposta da secretaria desde maio do ano passado, agradece a presença e a 96 

importância dos esclarecimentos do representante da SME. Neude esclarece 97 

que foi ele que primeiro trouxe esta questão a reunião anterior, que faz parte 98 

como representante do conselho municipal de educação, da comissão que vai 99 



tratar da adequação da lei do piso. Daniel Gante questiona porque estamos 100 

discutindo estas questões neste conselho, o que ele tem a ver com isso, 101 

discussão de salário, porque não discute isso com o prefeito, qual a relevância 102 

disso neste conselho. Neila presta esclarecimento para o apontamento do 103 

Daniel, o papel deste conselho e o espaço de discutirmos as organizações da 104 

escola. Debater tudo o que acontece dentro da escola, o que afeta o cotidiano 105 

na escola. Leandro toma a palavra, lê um trecho do regimento e explica sobre a 106 

função dos membros, que não é só cuidar é educar e sobre a falta de 107 

monitores. Daniel fala que este assunto não lhe interessa que é necessário que 108 

se esclareça antes a importância do que será debatido senão ele não vê razão 109 

de votar. Diana explica sobre a função de monitor para o Daniel, que 110 

anteriormente era da assistência social e migrou para educação. Mário fala 111 

como pai que na reunião passada já deveria ter gerado a questão polêmica 112 

levantada, agora nesta reunião serio o caso de colocar a situação, devemos 113 

estar mais informados com legislação para ir perder tempo com a pauta desta 114 

reunião. Sugere que os técnicos da rede não coloquem sigla e a maneira que é 115 

dada a informação, o pai necessitar estar mais informado. Os pais não tem 116 

interesse de participar da reunião do conselho devido a falta de compreensão, 117 

lembra também que a executiva solicitou que antes de trazer quando tiver uma 118 

informação, seja ela falsa, que tenha uma dúvida, que a gente primeiro antes 119 

de por no pleno do conselho que antes a gente procure estabelecer uma 120 

comunicação que não gere polêmica, porque a gente perde tempo de assuntos 121 

importantes, como tem assuntos importantes como a inversão solicitada pelo 122 

Neude e perdemos tempo com essas questões para avançar nas discussões. 123 

Neude e Erika pedem encaminhamento, Alexander, questiona que as 124 

monitoras desde 16 de março de 2016 não recebem seus vencimentos de 125 

maneira correta, que os 20% determinado pela constituição federal não estão 126 

sendo aplicados na educação de Campinas e o prefeito pode ser exonerado 127 

por isso, que as leis precisam ser cumpridas e tudo isso afeta a qualidade da 128 

educação e a defesa dos profissionais da educação. Charles toma a palavra e 129 

explica a característica do conselho que tem representação de cada segmento, 130 

que terá o viés da família, viés do funcionário, viés da escola, viés da 131 

comunidade. Luiz responde a Aparecida que o piso salarial de Campinas é 132 

acima do piso nacional, é necessária a adequação da jornada dos professores 133 

pois é definido que um terço da jornada do professor seja sem aluno, não 134 

definido como. No caso das jornadas de Campinas não são adequadas, isso 135 

precisa ser corrigido, a única jornada que está adequada é a das escolas de 136 

educação integral, as demais estão sofrendo ajuste. Airton faz aparte 137 

apresentando que desde 2013/2014 tem estudo preliminar, isso vai impactar 138 

todos os servidores e adequar jornada por jornada. Luiz coloca sobre a lei do 139 

magistério que prevê recesso e horas de formação, sobre lei do quadro geral 140 

no qual os agentes estão incluídos. Luiz responde ao Alexander, afirma que 141 

não é verdade o que ele coloca sobre recebimentos sobre vencimentos, o que 142 

aconteceu que um período em que todos os funcionários receberam parcelado 143 

e não foi em período eleitoral, outra afirmação que não é verdade que os 20% 144 

não é aplicado, que o correto é 25% e que desde o primeiro ano do governo a 145 

administração aplica mais do que o mínimo constitucional, que se desejarem o 146 

Luiz se compromete a trazer os valores, que este conselho tem membro do 147 

FUNDEB que pode apresentar os valores, em 2017 chegou próximo a 28% do 148 

orçamento gasto em educação, Diana explica que o que talvez Alexander 149 



esteja falando da licença prêmio. Erika presta esclarecimentos que não temos 150 

atualmente conselheiros no FUNDEB, inclusive ainda não foi para pauta a 151 

eleição dos representantes pois não temos a informação pela SME de quantas 152 

vagas para o conselho municipal de educação, conselho do FUNDEB e fórum 153 

municipal de educação. Irani manifesta que faz parte do FUNDEB e se 154 

compromete a trazer os balancetes nas próximas reuniões. Camila cede para a 155 

convidada Luzia narrar como é a realidade nas escolas pelos monitores e a 156 

injustiça dos professores terem direitos e monitores não. Dando seguimento 157 

para a próxima pauta, Erika apresenta que o problema da falta das 158 

profissionais está em várias escolas, qual são as providências que a SME tem 159 

tomado para solucionar a questão. Luiz (DEPE) apresenta a situação das 160 

aposentadorias elevadas por conta da reforma da previdência, parte dos 161 

aposentados consta na folha de pagamento não indo para CAMPREV, queda 162 

da arrecadação e o limite da lei da responsabilidade fiscal (52%) impedindo 163 

novas contratações, que no início do ano a prioridade foi de contratação de 164 

professores e monitores, que a maior falta é a de especialistas, que para 165 

contratação envolvem 3 secretarias, que há solicitação para contratação 166 

prioritária para especialistas e monitores. Aparecida fala sobre revezamento no 167 

recreio na EMEF Padre Melico, quando será contratado agente de organização 168 

escolar. Anselmo questiona se há previsão de contratação de vice direção. 169 

Diana levanta a questão com a mudança da data de corte no ingresso do 170 

agrupamento 3 como não rolar superlotação. Camila apresenta a falta de 171 

profissionais da educação especial e sobre o concurso que já caducaram, que 172 

na educação especial outros funcionários de apoio sem a formação devida 173 

para substituição. Neila fala sobre as dobras que as monitoras fazem com 174 

quadro completo de dobras que é 40 horas cita as questões da sobrecarga de 175 

trabalho. Luiz apresenta que foram chamados em janeiro do concurso, 176 

professores e agentes de educação infantil, para cargos vagos até fevereiro. 177 

Que salas de educação infantil estão acima da média por conta de ordens 178 

judiciais. Que o conselho será chamado para o planejamento para realização 179 

dos módulos na educação infantil. Sobre criação de 8 mil vagas nas creches 180 

mas que a demanda aumenta numa proporção maior. Que o 181 

georreferenciamento do Estado é de 1 metro por aluno e do município de 182 

Campinas é de 1,5 metros. Erika apresenta que temos muitos pontos de pauta 183 

ainda, que 2 pontos desta reunião ficarão para próxima reunião, colocando ao 184 

pleno a necessidade de reunião extraordinária, colocando em votação as datas 185 

de 22/09 com 12 votos e 29/09 com 7 votos, ficando marcado definido dia 22 186 

de setembro do presente ano no mesmo horário das 14 horas e ficando a 187 

leitura e alterações do regimento interno como primeira pauta para a próxima 188 

reunião ordinária. Dá-se encerrada a reunião às 17:10h. Nada mais havendo 189 

tratar, encerrada a presente assembleia, lavrada a presente ata escrita por mim 190 

Erika Mayumi Cândido com as anotações da Rosana Morgado de Mello 191 

Campos. 192 


