
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SETEMBRO DE 2018 2 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, teve início a 3 
segunda reunião extraordinária do conselho das escolas municipais de 4 
Campinas, primeira chamada às 14h, segunda chamada às 14:30h com 16 5 

conselheiros, na CEPROCAMP, localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 – 6 
Centro de Campinas/SP. Justificaram a ausência na reunião Regina Celia 7 
Aparecida Marinho de Paula, Aparecida Santos da Silva, Aimar Shimabukuru, 8 
Gabriela Caldeira Aranha, Diana Júlia Silveira Vignatti Gomes, Thais Silva 9 
Faria, Leandro Gaspareti Alves, Camila Fernanda Diogo Garrido Pereira, Jóice 10 

Danielli Segatti, Anselmo Oliveira dos Santos, Charles Duraes Leite, Egmar 11 
Almeida Santos da Silva, Joana D´Arc Maria da Silva, Andreia Mara Fonseca 12 
Silva, Rosana Morgado de Mello Campos, Fernanda de Brito Lebre, Ana Carla 13 

Nicoluci Bohn, Airton Manoel dos Santos, Fabio Murilo Queiroz Macedo 14 
Beraldo, Marcia Cristina Guimarães Ferreira, Reginaldo Ferreira de Lima, Mário 15 
Marcelo Ramos, Jaqueline Rossalo Murgi, Alexander Marcellus Carregosa da 16 
Silva Pitas, Hamilton Alves de Oliveira, Marina Mitie Kawanishi, Neila Silva 17 

Figueiredo Gomes. Da pauta da reunião constam os seguintes pontos: 1. 18 
Levantamento de tema e formação da comissão para o seminário anual; 2. 19 

Formação da comissão para construção do jornal; 3. Formação da comissão 20 
para estudo do regimento; 4. Eleição para cadeiras no Conselho Municipal de 21 
Educação e no Fórum Municipal de Educação. Erika inicia informando que 22 

temos quórum para realizar a reunião, mas não temos quórum para votações, 23 
pois de acordo com o Regimento seriam necessários 20 membros para 24 

votação. Erika questiona se os membros concordam em discutir os demais 25 

pontos de pauta, sem fazer a eleição dos representantes no Conselho 26 

Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Educação. Daniel e André 27 
perguntam se não há mesmo brecha na lei para haver votação, pois caso 28 

contrário desprestigia os que estão presentes nessa reunião. Rosenanda 29 
explica que, pelo Regimento, há um quórum mínimo para as reuniões 30 

acontecerem e que podemos sim proceder à votações sem quórum, porém, 31 
qualquer membro ausente pode contestar depois a validade das decisões que 32 
forem tomadas. Flavia sugere que, não havendo quórum, remarquemos a 33 

reunião. Ao final, os presentes decidirams iniciar pelos demais pontos de pauta, 34 
pois Erika diz que há membros que avisaram que chegarão atrasados. Erika 35 

inicia a reunião solicitando a apresentação de todos os presentes e após 36 
coloca em votação o preenchimento das cadeiras vagas do segmento pais. Ela 37 
informa que foram contatados novamente as mães/pais que se candidataram 38 

para serem conselheiros no dia da eleição, na EMEF Geny Rodrigues, para 39 
ocuparem os cargos vagos e chamados a participarem da reunião de hoje; a 40 
prioridade de ocupar as vagas seria das mães Luciana Figueiredo (CEI Betty 41 
Pierro), com quem ela não conseguiu contato, e Joana D´Arc Maria da Silva 42 

(CEI Lidia Bencardini Maselli), que foi convidada a participar desta reunião para 43 
tomar posse; outros 4 candidatos também foram contatados para ocuparem 2 44 
cargos e André Jorge Dos Santos aceitou. Foi então dada a posse ao André 45 
como representante suplente de pais. Erika passou então para o item dos 46 
informes: o Conselho foi convidado a participar da reunião da CPA da CEI 47 
Cristiano Ozório de Oliveira, para conversarmos sobre a questão de 48 
superlotação e falta de vagas na educação infantil, na qual participaram a 49 



presidente deste conselho Erika e a conselheira Diana. Adriana dá o informe 50 

sobre a recolocação em votação na Câmara de Vereadores do projeto Escola 51 
Sem Partido, e que não houve tempo para colocarmos em discussão aqui no 52 

Conselho das Escolas, mas faz o convite para que os membros participem, 53 
ressaltando a importância do tema. Flávia informa que ninguém poderá 54 
comparecer nessa votação e se identificar como membro desse Conselho, uma 55 
vez que não se discutiu e fechou posição deste Conselho sobre esse tema; ela 56 
diz que como cidadão todos temos o direito de estar em qualquer lugar e 57 

colocar nossa posição, quem concorda ou discorda é importante comparecer. 58 
Flávia diz que ano passado poderia se falar em nome do Conselho, pois havia 59 
sido tomada uma posição, mas nessa gestão o tema não foi discutido. Neude 60 
discorda de Flávia, dizendo que como o assunto já foi discutido no ano 61 
passado e foi tirada uma posição do Conselho das Escolas a respeito do tema, 62 

que deve ser considerada como posição do Conselho, senão nada do que foi 63 

votado até hoje tem validade, não acredita que seja assim, que podemos 64 
apenas revalidar a posição já tomada. André diz que acredita que devemos sim 65 

discutir o assunto. Erika esclarece que não podemos colocar nova pauta nessa 66 
reunião, por ser reunião extraordinária. André diz que acredita que mesmo 67 
assim é válido as pessoas irem e se manifestarem durante a votação em nome 68 

do Conselho. Rosenanda informa que em votação da Câmara nenhum cidadão 69 
é chamado a se manifestar, somente em audiência pública. Adriana esclarece 70 
que há um documento que foi entregue na Secretaria de Educação, com o 71 

posicionamento tirado no Conselho no ano passado, que deve ser 72 
encaminhado para os vereadores. Flávia diz esclarece que o documento foi 73 

enviado para a Câmara e para a Secretária de Educação. Cláudio informa que 74 
a própria Secretaria de Educação se posicionou contra. Daniel diz que gostaria 75 
que o assunto fosse recolocado em discussão, pois ele pessoalmente discorda 76 

e diz como há membros novos, precisa se apresentar as posições contrárias e 77 

a favor, para rever se esse posicionamento ainda continua o mesmo em nome 78 
do Conselho. André diz que ele pessoalmente é contrário a proposta do Escola 79 
Sem Partido, pois está na Constituição a livre manifestação do pensamento, 80 

então, ele acredita que mesmo os alunos podem e devem ter o direito de se 81 

manifestar, de usar uma camiseta, de ser livres para pensar a respeito. Cláudio 82 
pede, então, o prosseguimento da pauta, com a discussão sobre o Seminário e 83 
propõe a discussão do Plano Municipal de Educação, a partir da socialização 84 
do documento elaborado pela SME. Erika coloca a pauta em discussão, 85 
lembrando que a ideia é fazer um seminário de formação de conselheiros, 86 

aberto à comunidade e diz que na última reunião ficou-se de fechar o tema; 87 
Erika lembra que o Cláudio sugeriu a discussão do Plano Municipal de 88 
Educação. Bruna Calux diz que iria sugerir a discussão sobre o Projeto Escola 89 

Sem Partido, mas mudou de ideia, concorda com Cláudio, é mais importante 90 
discutir sobre o Plano Municipal de Educação. Mariana Roveroni questiona 91 
qual é o formato do Seminário e Erika e Bruna esclarecem que é em uma 92 
manhã, cerca de 3 a 4 horas. Os membros lembram quais foram os temas já 93 

debatidos nos Seminários anteriores. Flávia questiona qual seria o enfoque da 94 
discussão do Plano nesse Seminário, se seria informar quem ainda não 95 
conhece, se seria a avaliação da implantação nesse primeiro triênio. Cláudio 96 
diz que a proposta foi de fazer a avaliação da implantação do Plano para 97 
conscientizar a população sobre o estado da educação em nosso município, 98 
explica sobre algumas determinações do Plano, que é uma proposta de onde 99 



queremos chegar com a Educação do Município, que foi discutida e virou lei, 100 

mas ainda há muito desconhecimento sobre o que é o Plano; Cláudio resume 101 
qual é o estado atual das escolas municipais e diz que a maioria de nós 102 

desconhece as metas e estratégias estabelecidas no Plano Municipal, cita a 103 
determinação legal que está no Plano sobre a contratação de técnico de 104 
laboratório de ciências, de bibliotecário nas bibliotecas escolares, por exemplo, 105 
que são coisas que existem nas boas escolas particulares, que falta professor 106 
de português e matemática, tem escola que falta professor, que o Plano 107 

determina o número de alunos por sala que é um aspecto fundamental para a 108 
qualidade na Educação; Cláudio lembra que muitas das decisões da 109 
Conferência foram alteradas pela Administração Municipal, o que é um 110 
desrespeito à participação popular na Conferência, que esse tipo de prática 111 
pode desestimular a participação, pois de que adianta participar se vai ser 112 

modificado depois. Flávia pede para falar a respeito e diz que o Plano teve 113 

alterações, mas que não foram no gabinete, como diz o Cláudio, mas que 114 
houve questões de ilegalidade e até inconstitucionalidade, que foram feitas por 115 

uma comissão de procuradores, que na própria Câmara houve bancadas que 116 
fizeram as alterações, que foram questões de legalidade e técnicas no Plano, 117 
para esclarecer que não houve alterações no gabinete, mas alterações 118 

necessárias, que a legalidade prevalece sobre a legitimidade, que no próprio 119 
Seminário, se acontecer, será importante esclarecer a diferença entre 120 
alterações por legalidade, pois se fôssemos uma democracia direta, 121 

prevaleceria a legitimidade, mas temos que respeitar leis; ela diz que está 122 
falando que houve alterações que ela mesma teve dor no coração de ver 123 

algumas coisas foram tiradas, mas que é bom explicar aos novos que chegam 124 
como aconteceu porque foram alterações necessárias, pois se queria mexer 125 
em coisas que não podemos, por exemplo, nas Universidades públicas ter mais 126 

gente que vem de escolas particulares, o que é uma hipocrisia mas não 127 

podemos mexer. Cláudio diz que se confirmarmos o tema é interessante 128 
acessarmos as duas versões, pois no site da FEAC tem os dois documentos, o 129 
documento aprovado na Conferência e o texto que foi para a Câmara, para 130 

verificar inclusive quais foram as alterações feitas. Flávia diz que em uma 131 

preocupação muito grande que é a desconfiguração do papel do próprio 132 
Conselho e que uma das prioridades da formação deste Conselho é a 133 
formação dos Conselheiros, que hoje temos um problema gravíssimo que é a 134 
gestão democrática na Educação, que muitos conselheiros não sabem, é até 135 
mais importante que discutir o Plano Municipal. Neude solicita que sejam 136 

respeitadas as inscrições para falas e diz que houve sim alterações na 137 
Prefeitura, que não foi na Câmara Municipal e que não tem nada a ver com 138 
questões de legalidade, e que é membro do Conselho Municipal de Educação 139 

e discutiu com o próprio autor das alterações que onde é que está escrito na 140 
Constituição que é proibido destinar verba pública para a escola pública e 141 
estatal, e isso foi tirado de todos os lugares, definição de metragem de aluno 142 
por sala de aula, onde está escrito que é proibido, pode no mundo inteiro mas 143 

aqui e ilegal, é isso? É importante que os conselheiros saibam disso para que 144 
possam se posicionar, pois há uma determinação na lei de que se faça uma 145 
Conferência de avaliação, na semana passada, 10 dias atrás, teve uma 146 
audiência pública, onde foi apresentado o relatório preliminar que será 147 
discutido na Conferência que haverá, que a lei manda que haja avaliar o Plano 148 
Municipal. Flávia diz que a audiência foi organizada pela prefeitura porque nem 149 



o Estado nem o Fórum ainda conseguiram se organizar. Rosenanda reitera as 150 

falas de Cláudio e Neude, pois era membro do Fórum Municipal de Educação 151 
na época, informa que foi um dos membros que fez o trabalho de compilação 152 

das contribuições das pré-Conferências e da Conferência e que houve sim 153 
alterações entre o documento aprovado na Conferência e o apresentado pela 154 
Secretaria de Educação para a Câmara Municipal e que foram poucas as 155 
alterações feitas na Câmara, lembra que já foram contestadas várias 156 
alterações por supostas ilegalidades e que já se questionou que não há 157 

impedimento legal, então, os argumentos são bastante frágeis da parte da 158 
Secretaria; diz ainda que isso não é a primeira vez que vivenciou situações 159 
dentro da própria escola de questionamentos da Secretaria que são de ordem 160 
legal e que a gente mostra que está dentro da lei, embora as pessoas que 161 
façam isso deveriam ser especialistas nisso, mas a gente também tem 162 

conhecimento; é importante que comecemos a nomear como Lei, pois as 163 

pessoas acham que é um planejamento simples, mas é uma Lei que rege o 164 
sistema Municipal e lembra que, pela própria Lei, a Conferência deveria ter 165 

acontecido ano passado, mas não sabe porque não aconteceu, pois por 166 
motivos pessoais precisou deixar o Fórum, por isso é importante que elejamos 167 
um representante sim, pois as informações sobre o Fórum não estão 168 

circulando, não estão chegando até nós. Mariana reitera a sugestão de Cláudio 169 
e endossa a necessidade de fazermos chegar até as escolas, pois na escola 170 
em que trabalha, de Educação Integral, por exemplo, não é de conhecimento 171 

deles a elaboração do Plano, eles desconhecem quais são as metas que 172 
constam lá e essas informações precisam chegar na escola. Daniel questiona 173 

se esse Seminário acontece entre nós e se depois levaremos para as escolas. 174 
Erika diz que é um Seminário aberto e que todos podem participar, mas que 175 
sim, precisamos também fazer essas informações chegarem até a escola, pois 176 

sabe que a Secretaria tem meios de fazer esse contato com as escolas, mas 177 

que as informações não chegam, por isso pede ajuda, pois precisamos fazer 178 
uma força tarefa para circular as informações, pois só a executiva não dão 179 
conta e reforça a importância de a Secretaria fornecer o mailing dos endereços 180 

de internet das escolas. Daniel relata que não tem mesmo essa disseminação 181 

das informações, relata que na escola estadual da esposa dele há um 182 
Conselho que nunca muda, que não se reúne e que nem sabiam que podiam 183 
eleger representantes de classe. Erika questiona se todos concordam com o 184 
tema e o tema é aprovado. Flávia diz que precisa ver, como é ano de eleição, 185 
qual será a verba que teremos disponível para a organização do Seminário, e 186 

que podemos tirar indicativos, mas só serão apresentadas para decisão na 187 
próxima reunião. Silmara questiona qual será a data e Erika diz que também 188 
precisamos decidir isso. Adriana diz que deveríamos já decidir data e local e 189 

deixar como indicativo. Bruna diz que não poderemos fazer exatamente uma 190 
definição de datas, mas podemos fazer alguns indicativos. Cláudio lembra que 191 
existe a definição de que seja agendada uma Conferência para avaliação do 192 
Plano e que é de organização do Fórum, mas não é necessário que seja 193 

organizada pelo Fórum, pode ser organizada pelo próprio Fórum, a própria 194 
SME pode chamar e que temos que pensar nisso também. Cláudio questiona 195 
Flávia se há definição de data e Flávia diz que pode ser que aconteça somente 196 
ano que vem. Mariana pergunta se há data limite e Rosenanda esclarece que o 197 
prazo já foi extrapolado, pois um artigo da própria lei define que a Conferência 198 
de avaliação seja realizada até dois anos após a aprovação da Lei. Flávia diz 199 



que essa foi a resposta do diretor do departamento e que isso deve ser 200 

questionado ao próprio Fórum. Mariana diz que diante do exposto, devemos 201 
definir a data do Seminário independente da data da Conferência. Após 202 

discussão, os membros propõem como data para o Seminário o dia 10 de 203 
novembro, mas Mariana questiona porque não pode ser dia 24 e diz que a 204 
escola dela e outras estarão em festa o dia todo. Rosenanda questiona porque 205 
não pode ser em outubro, mas os membros olham as datas de eleição e 206 
feriados. Camila propõe que seja em dezembro, para dar tempo de divulgar, 207 

pois muitas pessoas nem sabem da existência deste Conselho. Erika 208 
argumenta que existem muitas demandas de final de ano e que ela mesma não 209 
participava das reuniões deste Conselho em dezembro. Após ampla discussão, 210 
os presentes definiram como data para a realização do Seminário o dia 24 de 211 
novembro. Foi então formada a Comissão para organização do Seminário com 212 

os seguintes membros: Rosenanda, Bruna Calux, Andreia Gonçalves, Mariana 213 

Roveroni, Cláudio Borges, Camila Borges, Daniel Gante, Neudenir. Erika 214 
coloca em pauta, então, a formação de uma comissão para a organização do 215 

Jornal de divulgação do Conselho, que até o ano passado era feito pelo ex-216 
presidente do Conselho, através do serviço dele. Erika lembra que é importante 217 
para que as escolas tomem conhecimento sobre a existência do Conselho. 218 

Adriana diz que o que acredita que precisa chegar nas escolas é a pauta das 219 
reuniões e as deliberações e ações do Conselho; ela sugere que hoje em dia o 220 
que funciona bem é o Facebook se soubermos usá-lo. Erika concorda que 221 

podemos, então, fazer o jornal online e lembra que pelo Regimento Interno do 222 
Conselho das Escolas, a ata das reuniões deste Conselho deveriam ser 223 

afixadas nos murais de todas as escolas, mas que a SME não tem feito esse 224 
encaminhamento. Flávia diz que os e-mails que ela envia as escolas não leem. 225 
Rosenanda esclarece que, desde que entrou na rede, tem reclamado que os e-226 

mails não chegam nas escolas, pois têm que passar pelo departamento ou pelo 227 

NAED. Ana Paula se propõe a fazer a editoração do jornal, desde que alguém 228 
lhe envie o material. Erika sugere que ela faça parte da Comissão, como 229 
diagramadora do Jornal. Adriana se propõe a fazer o contato com as escolas e 230 

a fazer e movimentar a página do Facebook. Erika fala que eventos das 231 

escolas também podem ser divulgados, lembra que Daniel enviou o convite 232 
para participar na escola dele, mas que ela não pôde, pois tinha duas outras 233 
escolas para visitar no mesmo dia. Ana Paula pergunta se conseguimos 234 
assessoria da IMA para o Jornal e Rosenanda sugere que seja solicitado pela 235 
Flávia a assessoria do pessoal do Cefortepe, do grupo da Lais Rechinelli, que 236 

dá cursos sobre o Jornal escolar, sobre e-book e rádio escolar. Erika pergunta 237 
se alguém tem mais alguma sugestão de forma de divulgação e Flávia sugere 238 
que seja, então, uma Comissão de Comunicação ao invés de Jornal. Farão 239 

parte da Comissão de Comunicação: Ana Paula e Adriana, e será solicitada a 240 
ajuda de mais membros. Erika coloca em discussão a formação da Comissão 241 
de Estudo do Regimento, para propor ao Conselho as alterações do 242 
Regimento. Rosenanda pede, então, para sair da Comissão do Seminário para 243 

entrar nessa Comissão; André se propõe a fazer parte dessa Comissão; Ana 244 
Paula se candidata também, para aprender. Farão parte da Comissão de 245 
Estudo do Regimento: Erika, Rosenanda, André e Ana Paula. Flávia questiona 246 
aos membros que estão em silêncio e Regina diz que por enquanto está 247 
entrando no Conselho, não tem conhecimento de todos os documentos que 248 
outros membros já têm e que não sabia que haveria mais demanda além das 249 



reuniões do Conselho, ela pensou que as reuniões das Comissões seriam 250 

dentro das reuniões do Conselho; por enquanto, ela está se apropriando de 251 
todos os assuntos que estão sendo discutidos e tem uma rotina bastante 252 

puxada, por enquanto, vai ficar só com as reuniões do Conselho mesmo. Erika 253 
diz que precisamos ver quem serão os membros da SME nas Comissões. 254 
Flávia diz que, talvez, fique Airton na Comissão de Regimento, Charles na do 255 
Seminário e ela para a de Comunicação, mas eles ainda vão conversar entre 256 
si. Flávia diz que a sala 553, da Assessoria de Cidadania está à disposição do 257 

Conselho, mas Erika diz que fica mais fácil fazer reuniões aqui no Ceprocamp, 258 
porque tem estacionamento. Flávia pergunta se há mais alguma pauta e Erika 259 
diz que somente a eleição de representantes. Cláudio diz que já que temos um 260 
representante no Conselho Municipal de Educação e que o Fórum está 261 
desarticulado, que suspenda-se essa pauta, pois não estamos desfalcados e 262 

fica difícil fazer a indicação sem quórum. Ele sugere que nos concentremos 263 

nesse momento no trabalho das Comissões e já se reúnam hoje para dar início 264 
aos trabalhos. As Comissões formadas então se reuniram para dar início aos 265 

trabalhos. Dá-se encerrada a reunião às 16:30 h. Nada mais havendo tratar, 266 
encerrada a presente reunião extraordinária, lavrada a presente ata escrita por 267 
mim, Rosenanda Marta de Oliveira, 1ª secretária do Conselho das Escolas 268 

Municipais de Campinas. 269 


