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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA OUTUBRO DE 2018 2 

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, teve início a segunda 3 
reunião ordinária do conselho das escolas municipais de Campinas, primeira 4 

chamada às 14h, segunda chamada às 14:32h com 23 conselheiros, na 5 
CEPROCAMP, localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 – Centro de 6 
Campinas/SP. Justificaram a ausência na reunião Regina Celia Aparecida Marinho 7 
de Paula, Charles Duraes Leite, Mariana Roveroni, Regina Carvalho Calvo de 8 
Faveri, Denilse Cabral, Leandro Gaspareti Alves, Camila Fernanda Diogo Garrido 9 

Pereira, Mario Marcelo Ramos, Tatiane Cristina Paraguaia Bueno da Silva, José 10 
Augusto Scheffer, Ericson Marcelo Leme da Cunha, Jaqueline Rossalo Murgi, Joice 11 
Danielle Segatti, Patricia Fernanda Vaz Pedroso e Alexander Marcellus Carregosa 12 
da Silva Pitas. Erika inicia a reunião solicitando rápida apresentação de todos 13 
conselheiros. Aos 14:34h, chegou o conselheiro Cláudio, completando o quórum de 14 

23 membros. Informes: Erika informa que a conselheira Rosana Morgado de Mello 15 
Campos, segmento especialista, enviou carta renunciando ao cargo de conselheira 16 

titular, tomando posse em seu lugar a Maria de Lourdes Gomes da Silva, que não 17 
pôde estar presente nesta reunião. Erika apresenta ao grupo Joana D´Arc Maria da 18 
Silva (CEI Lidia Bencardini Maselli), que foi convidada a participar desta reunião e 19 
tomar posse como conselheira titular do segmento pais como explicado em reunião 20 

anterior. Erika solicita aos membros da Comissão do Seminário que passem os 21 
informes da discussão feita na reunião passada; Cláudio diz que o objetivo seria 22 

entrar em contato com os Conselhos de Escola para informar sobre a existência do 23 
Plano e sobre a necessidade do monitoramento deste; informa que já entrou em 24 
contato com o pessoal do grupo “De olho nos planos” e duas pessoas informaram 25 

que teriam a possibilidade de comparecer em ambas as datas sugeridas; a outra 26 
sugestão é de alguém da Universidade que tenha conhecimento sobre os Planos ou 27 

alguém da SME; a sugestão é de apenas duas pessoas na mesa, para que possa de 28 
fato haver debate. Erika coloca em votação o fechamento sobre o evento: o formato 29 

sugerido pela Comissão e as datas do dia 10 ou 24/11. O grupo concorda que a 30 
melhor data é o dia 24/11 e concorda com a proposta da Comissão. Quanto ao local, 31 

Aimar questiona se seria aqui mesmo na Ceprocamp. Erika diz que sim, por conta 32 

de haver estacionamento disponível. Outros lugares foram sugeridos como a 33 
Câmara Municipal e o Salão Vermelho da Prefeitura. Neude sugere que como não 34 

há expediente na Prefeitura, há a possibilidade de solicitar a utilização do 35 
estacionamento. Daniel lembra que na Comissão se discutiu que se alguém da 36 
Prefeitura for chamado a participar da mesa, que seja alguém que tenha dados para 37 

apresentar, para a discussão ser de fato produtiva e não alguém que responda que 38 
não sabe e vai ver depois, que possa ser alguém que traga gráficos, dados, para 39 
que a gente saiba o que precisa melhorar. Aimar questiona qual seria o custo 40 

cobrado pelo pessoal do “De olho nos Planos” e Claudio informa que seria 41 

transporte e alimentação. Aimar manifesta a preocupação sobre a fala do Luiz 42 
Mariguetti de que o prazo para solicitação de recurso é curto e teria que ser 43 
formalizado o mais rápido possível; sugere que caso não consigamos os recursos, 44 

que pensemos em outra forma de cobrirmos os custos, como uma “vaquinha” e 45 
questiona ao Airton se ele tem informações sobre esses prazos. Airton explica o 46 

processo e sugere que o pedido dos recursos seja feito já na segunda-feira, que 47 
acredita que haverá verba suficiente pra isso. Neude diz que os Conselhos têm, por 48 
lei, direito à verba prevista no orçamento. Airton diz que não sabe se vamos 49 
conseguir para esse compromisso, mas para os próximos é bem vinda a sugestão e 50 
que devemos solicitar. Erika diz que vai fazer a solicitação. Diana sugere que 51 
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tenhamos o plano A e o plano B. Airton pede para manifestar a importância do tema, 52 
pois o Fórum acabou “perdendo o pé” de fazer esse monitoramento, e que ele faz 53 

parte da Comissão de Monitoramento, que vinha sendo discutido o esvaziamento do 54 
Fórum, que deixou o monitoramento da sociedade civil junto ao poder público muito 55 
fragilizado e que considera que o fato de o Conselho ter trazido essa pauta de levar 56 

o conhecimento à comunidade e trazer a participação da sociedade nesse 57 
monitoramento é muito propício, ainda mais nesse momento de revisão do Plano, 58 
que precisa ser republicado, revisto. Ana Paula pergunta se o Seminário será 59 
certificado pela SME ou pelo próprio Conselho e Airton responde que ambos, o 60 
próprio Conselho pode certificar. Neude pede a palavra e ressalta que há várias 61 

instâncias de monitoramento, que o primeiro é o Conselho Municipal de Educação e 62 
o segundo é o Fórum Municipal, explica que pelo fato de o Fórum não ter se 63 
mobilizado, levou a SME a promover uma audiência pública, mas ressalta que 64 
Campinas deve fazer uma Conferência, pois está previsto em lei, que era pra ter 65 
sido realizada ano passado e não foi e que teme que não seja feita também esse 66 

ano; Neude diz que na próxima reunião do CME cobrará a realização da 67 
Conferência e, também, informa que o CME tem como função a aprovação das 68 
prestações de contas da SME e que isso não vinha sendo feito; informa ainda que 69 

como ele cobrou essa pauta, na reunião passada foram apresentadas as prestações 70 
de contas de 2017 e primeiro semestre de 2018. Neude detalha algumas 71 
observações que fez sobre a arrecadação e os gastos da prefeitura com convênios 72 
de Naves-mãe, folha de pagamento e alimentação escolar. Diana questiona Neude 73 

sobre os valores, pois em milhões gastos fica difícil saber se isso é pouco ou muito, 74 
se foi ou não mal gasto. Neude explica que quem faz essa avaliação é o Conselho 75 

do Fundeb, explica que a arrecadação caiu, que o gasto com alimentação, por 76 
exemplo, é feita também para as escolas estaduais, mas que o repasse do Estado é 77 
muito baixo diante do que é aplicado pela Prefeitura, que isso está questionado e o 78 

Estado aumentou o repasse mais ainda é muito baixo. Rosenanda questiona se 79 

Neude está dizendo que as verbas do Fundeb estão sendo gastas com as escolas 80 
estaduais também, porque isso é contra o que estabelece a lei do Fundeb; Neude 81 
explica que não, que a alimentação escolar sai dos 25% totais de aplicação em 82 

Educação e não do Fundeb. Joana D’Arc questiona se Neude está dizendo que a 83 
responsabilidade da qualidade da merenda não é da Ceasa mas da falta de repasse 84 

do Estado e Neude explica que não, que a falta do repasse impacta na quantidade 85 
adquirida, mas que todos têm o direito de questionar a qualidade da alimentação 86 

que é enviada à escola. Joana D’Arc informa que a qualidade de itens da 87 
alimentação é péssima. Neude informa que questionou qual o impacto do 88 
pagamento das licenças-prêmio no orçamento da Educação, porque atualmente os 89 
professores não podem tirar as licenças, somente os especialistas; Adriana 90 
completa que os monitores e agentes de educação infantil também não podem. 91 

Joana D’Arc questiona sobre a falta de monitores na Educação Infantil, explica que 92 

as professoras ficam dobrando e isso é cansativo, questiona se não haverá 93 

concurso. Diana diz que em reunião anterior, Luiz compareceu e explicou que o 94 
Ministério Público ainda não liberou os concursos, mas fala que Luiz explicou sem 95 
apresentar dados, como o Daniel falou. Erika diz que já foi questionado oficialmente 96 
a SME que venha o detalhamento da falta de pessoal por escola, mas que ainda 97 
está aguardando a resposta. Aimar informou que na reunião de orientadoras 98 

pedagógicas, Luiz também compareceu e informou que nos casos de professor e 99 
agentes de educação infantil precisa abrir concurso novo, porque não há mais 100 
pessoas aprovadas no concurso anterior para serem chamadas; ela sugere que o 101 

Conselho de Escola ajude a Secretária de Educação a fazer a pressão junto ao 102 
Prefeito para que haja a realização de concurso na SME, porque é uma disputa 103 
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entre secretarias e no ano que vem a situação será ainda mais preocupante. Airton 104 
explica que nas reuniões de Comitê Gestor está bem encaminhado o assunto e que 105 

os cargos de agentes de educação infantil e alguns professores ainda há candidatos 106 
do concurso para serem chamados e que acredita que no início do ano que vem já 107 
serão chamados mais alguns; explica que precisa completar os cargos de agente de 108 

educação infantil e que agente de apoio educacional também ainda tem concurso 109 
em aberto. Ele explica que a pressão de diversos órgãos, como o Conselho e a 110 
ASSEMEC, ajudou bastante para que isso tramitasse, e que não sabe precisar 111 
datas, mas no ano que vem serão chamados mais concursados. Ele informa que, no 112 
ano que vem haverá um concurso geral da Prefeitura e que os cargos da SME 113 

estarão incluídos. Airton explica que o impedimento do Ministério Público é para 114 
processo seletivo, que Campinas não pode fazer por lei. Adriana diz que tem uma 115 
preocupação, que não sabe como está sendo feita a organização das salas para 116 
2019, pois em sua escola eles estão perdendo um AGII, que já perderam a entrada 117 
de bebês e que terão AGIII, que não está tendo o processo democrático, que o que 118 

a escola propõe não é respeitado; questiona se está havendo uma reorganização na 119 
SME, que precisa ser dito, porque há o confronto com as comunidades, pois há 120 
demanda; Adriana completa que nos anos anteriores isso foi pautado no Conselho, 121 

mas esse ano ainda não. Ana Paula diz que ainda há lista de PEB III que passaram 122 
no concurso, mas que não foram chamados por conta da lei de responsabilidade 123 
fiscal, que ainda há listas de professores para serem chamados, mas o prazo do 124 
concurso já “caducou”. Aparecida explica que nas EMEFs a situação está pior que 125 

na Educação Infantil, pois não há reforma das escolas, tem salas já com 35, 36 ou 126 
37 alunos, e os pais estão tirando os filhos das escolas particulares e procurando as 127 

boas escolas públicas. Airton explica aos presentes sobre o processo de 128 
planejamento: primeiro a distribuição por faixa etária, que dependendo da demanda 129 
da comunidade, a escola vai ser reorganizada; crianças de AGIII não ficam fora da 130 

escola, pois está dentro da faixa etária; em relação ao AG I e ao AG II é que os 131 

critérios se alteram, pois o AG II Integral também é prioridade; depois disso, o AG III 132 
de meio período e o AG II parcial, na mesma Unidade Escolar, que é isso o que se 133 
consegue fazer; explica que a prioridade da SME é o integral em todas as escolas 134 

de educação infantil; sugere que o Conselho solicite ao CEB que venha mostrar 135 
como ficou o planejamento de atendimento da Educação Infantil. Com relação ao 136 

Ensino Fundamental, explica que há a resolução que determina o número de alunos 137 
e a legislação que estabelece a metragem; que no caso da região do Parque Oziel, 138 

a demanda é muito grande e não há como começar com menos de 30 alunos no 1º 139 
ano. Airton explica que agora o georreferenciamento será feito pelo Estado, para 140 
encaminhar as crianças para escolas mais próximas de sua residência, em uma 141 
demanda única, que direciona para escolas do Estado ou do Município. Diana 142 
explica que em sua escola também foi reorganizada a demanda, que das turmas de 143 

integral, foram aumentadas para turmas de parcial, que crianças estão sendo 144 

levadas de transporte escolar para região do Celisa, que a comunidade não gostou 145 

da reorganização, mas que melhorou o atendimento de mais crianças que ainda não 146 
estavam matriculadas, que a qualidade melhorou para as crianças e também para 147 
os professores que tiveram reduzida a proporção de crianças por turma; ela acredita 148 
que a comunidade vai questionar, mas que a reorganização é necessária. Aparecida 149 
questiona Airton se a determinação é de 30 crianças, que não tem porque aceitar as 150 

ordens judiciais. Airton e Fernanda explicam que isso é lei e que não há como 151 
recusar uma demanda do juiz, depois de transitada em julgado. Adriana diz que na 152 
demanda da Educação Infantil, o Conselho atuou muito com o Dr. Rodrigo, 153 

promotor, pois às vezes os pais escolhiam a escola que queriam e não aceitavam 154 
outra; o que ela questiona é antes a escola tinha autonomia de organização e que 155 
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agora não é mais respeitada; que apesar de toda a conversa com o Dr. Rodrigo, não 156 
está vendo esse planejamento de curto, médio e longo prazo, que se tem escola 157 

sem demanda, questiona porque a SME não constrói onde há demanda de 158 
atendimento público. Rosenanda propõe questão de ordem, pois precisamos voltar 159 
aos assuntos da pauta; sugere que Airton leve para a SME a sugestão de mostrar 160 

com transparência para os profissionais qual é o replanejamento que está sendo 161 
feito. Fernanda pede a palavra e diz que no CEI Matilde a reorganização é sempre 162 
feita com transparência, que não sabe como é feito nas outras escolas, mas que lá é 163 
muito bem administrado com a comunidade. Erika e Rosenanda informam que a 164 
falta de transparência não é por unidade, mas geral na SME. Erika questiona se tudo 165 

bem para os membros inscritos, colocarmos isso como pauta para uma próxima 166 
reunião em que alguém da SME venha dar os esclarecimentos. Um membro coloca 167 
a situação de sua escola, em que foram fechadas bastante salas de período integral. 168 
Erika retoma a pauta e Neila sugere que, dado o avanço do tempo, que a pauta do 169 
Regimento seja remetida para a próxima reunião. Erika informa que não é possível 170 

mais adiar a decisão sobre o Regimento, por conta dos prazos. Neude sugere uma 171 
inversão de pautas, que se comece pelas demais pautas que são mais rápidas. 172 
Erika coloca em votação o preenchimento das cadeiras no Conselho Municipal e no 173 

Fórum. Diana se candidata à suplência do Neude e Cláudio se candidata como 174 
titular. Neude informa que as reuniões são no período da manhã. Erika explica aos 175 
presentes o que é o Conselho Municipal de Educação e explica que temos direito a 176 
uma cadeira nesse Conselho. Anselmo se candidata como suplente. Neude se 177 

candidata como suplente. Diana se candidata a titular, pois acredita que terá 178 
dispensa do trabalho. Erika questiona a Anselmo se ele tem disponibilidade para 179 

participar das reuniões e se ele quer ser titular ou suplente. Anselmo diz que tem 180 
disponibilidade, mas se candidata a suplente. Aimar questiona sobre a cadeira do 181 
Fórum e sobre os horários de reunião; Rosenanda explica que costumavam ser às 182 

quintas à tarde, das 14h às 17h. Erika coloca em votação a cadeira de titular do 183 

Conselho Municipal de Educação e Diana retira sua candidatura, pois tinha 184 
entendido que eram duas cadeiras de titular. Sendo assim, por aclamação, Cláudio é 185 
eleito como representante titular do Conselho das Escolas no Conselho Municipal de 186 

Educação. Erika coloca em votação a suplência do Conselho Municipal e pergunta 187 
aos candidatos se querem defender sua candidatura. Neude diz que foi eleito como 188 

representante do Conselho na Comissão que estuda a alteração da jornada dos 189 
professores à Lei do Piso, gostaria de continuar para dar prosseguimento a esse 190 

trabalho. Anselmo diz que gostaria de participar porque gostaria de entender e 191 
acompanhar a aplicação das verbas da Educação, pois faltam vagas. Erika explica 192 
que essa parte econômica é feita no Conselho do Fundeb, mas o Conselho das 193 
Escolas não tem cadeira no Fundeb e lembra que a Irani, representante de alunos, 194 
faz parte do Conselho do Fundeb e podemos solicitar que ela traga os balancetes do 195 

Fundeb, porque lá tem toda a prestação de contas de tudo o que é gasto na 196 

Educação de Campinas. Hamilton diz que gostaria de participar porque gostaria de 197 

saber se realmente estão investindo o dinheiro da Educação. Neude: 17 votos, 198 
Anselmo 2 votos, Hamilton: 1 voto. Neude é, então, eleito como suplente de 199 
representante do Conselho das Escolas no Conselho Municipal de Educação. Erika 200 
questiona se há dúvidas sobre o que é o Fórum Municipal de Educação e 201 
Rosenanda esclarece que o Fórum foi criado especificamente com a função de 202 

organizar as pré-Conferências e a Conferência que atuaram na formulação do Plano 203 
Municipal de Educação, é organizado com representantes de várias instâncias da 204 
Educação e da Sociedade Civil, mas há baixo comparecimento dos membros, pois 205 

há falta de circulação de informações, informa ainda que participava como 206 
representante da ASSEMEC, mas deixou de comparecer devido ao aumento de 207 
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demanda da escola, após a aposentadoria da ex-diretora. Diana questiona o dia das 208 
reuniões, Rosenanda lembra que são de quinta à tarde e ela observa que essa pode 209 

ser a explicação para o baixo comparecimento. Neude pergunta se não pode ser 210 
questionado sobre a dispensa dos funcionários para essas reuniões e Erika explica 211 
que os representantes que participam do Conselho das Escolas tem a dispensa, 212 

pois ela mesma redige a carta e com essa carta tem a dispensa. Aparecida diz que a 213 
gestão da escola diz que pode fazer a dispensa, desde que tenha alguém para 214 
substituir. Vários membros apontam que sem essa dispensa não há condições de 215 
participar. Camila questiona qual é o prazo do mandato e Rosenanda explica que é 216 
até que você se desligue da entidade que você representa. Fábio se candidata a 217 

titular e Anselmo e Camila se candidatam a suplente. Após a candidatura de 218 
Anselmo, Fábio retira sua candidatura. Em negociação entre os candidatos, 219 
Anselmo é aclamado titular e Camila como suplente do Conselho das Escolas no 220 
Fórum Municipal de Educação. A seguir, Erika solicita que seja colocado em 221 
discussão a alteração do Regimento Interno do Conselho e os presentes 222 

concordam. Erika e Rosenanda apresentam as alterações sugeridas pela Comissão 223 
de Regimento, através do powerpoint organizado pela Ana Paula. Feitas as 224 
discussões das alterações propostas, as novas sugestões foram digitadas em tempo 225 

real no próprio arquivo do powerpoint, a nova versão do Regimento foi aprovada por 226 
unanimidade e a versão final segue em anexo a essa ata. As pautas 3. Formação 227 
sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis, e 4. Convênio com o Programa 228 
Nacional do Livro e do Material Didático 2019, serão remetidas para a próxima 229 

reunião. Dá-se encerrada às 17:15h a presente reunião ordinária, lavrada a presente 230 
ata escrita por mim, Rosenanda Marta de Oliveira, 1ª secretária do Conselho das 231 

Escolas Municipais de Campinas. 232 

ANEXO 1 233 

CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 234 

REGIMENTO INTERNO 235 

CAPÍTULO I - DA SEDE E COMPOSIÇÃO 236 

Art. 1°- O Conselho das Escolas Municipais, criado pela Lei n° 7.145, de 03 de setembro de 1992 e alterado 237 
pela Lei n.° 10.297, de 28 de outubro de 1999 e pela Lei n.° 11.893, de 04 de março de 2004, tem sede na 238 
Rua Dr. Emílio Ribas, 880, 1° andar, Sala dos Conselhos. 239 

Art. 2° – O Conselho das Escolas será composto pelos seguintes membros: 240 

I - O Secretário Municipal de Educação; 241 

II - Dois representantes da Secretaria Municipal de Educação (SME); 242 

III - Nove professores da Rede Municipal de Educação, sendo: 243 

a) Três professores de Educação Infantil; 244 
b) Três professores de 1ª a 5ª anos (regular e EJA/FUMEC); 245 
c) Três professores de 6ª a 9ª anos (regular e EJA/SME); 246 

IV - Dois diretores da Rede Municipal de Ensino; 247 

V - Três especialistas de educação, exceto diretor; 248 
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VI - Três funcionários cujos cargos estejam lotados nas unidades educacionais da SME; 249 

VII - Dez pais ou mães de alunos; 250 

VIII - Nove alunos 251 

CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS 252 

Art. 3° - Compete ao Conselho das Escolas Municipais: 253 

I - Estabelecer diretrizes: 254 

a) Para o funcionamento das Escolas Públicas Municipais; 255 
b) Para o funcionamento dos organismos auxiliares das Unidades Educacionais; 256 
c) A serem seguidas na utilização dos recursos financeiros próprios da UE; 257 
d) As metas a serem alcançadas pela Rede Municipal de Educação/FUMEC. 258 

II - Participar da elaboração do Plano Municipal de Educação; 259 

III - Acompanhar a execução orçamentária das dotações alocadas na função Educação; 260 

IV - Estabelecer prioridades para a alocação dos recursos provenientes do Município, do 261 
Estado, da União e de outras fontes; 262 

V - Pronunciar-se sobre critérios para celebração de convênios entre a SME/FUMEC e outros 263 
organismos das esferas públicas e privadas; 264 

VI - Indicar seus representantes para a organização e execução dos Congressos Municipais de 265 
Educação; 266 

VII - Indicar temas de seminários, debates, plenárias, momentos culturais que digam respeito 267 
à educação e que promovam a participação mais ampla dos cidadãos no processo 268 
educacional; 269 

VIII - Elaborar critérios, quanto ao aumento ou redução dos números de classes nas Unidades 270 
Educacionais e ao número de alunos nas classes; 271 

IX - Pronunciar-se sobre as modificações a serem introduzidas no Plano Diretor do Município 272 
no que diz respeito à educação pública; 273 

X - Emitir parecer a todas as mudanças que venham a ser pretendidas no Estatuto do 274 
Magistério; 275 

XI - Elaborar e alterar o seu Regimento Interno. 276 

XII Garantir a realização anual de Congressos Municipais de Educação. 277 

CAPÍTULO III DAS ATRIBUIÇÕES 278 

Seção I - Da Diretoria Executiva do Conselho das Escolas Municipais 279 

Art. 4° - Ao Presidente do Conselho das Escolas Municipais incumbe: 280 

I - cumprir e zelar pelo cumprimento das decisões do colegiado do Conselho; 281 

II - representar judicialmente e extrajudicialmente o Conselho; 282 

III - convocar, presidir e coordenar as reuniões do Conselho; 283 

IV - tomar parte nas discussões e exercer o direito de voto de qualidade no caso de empate na 284 
votação; 285 
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V - baixar atos decorrentes de deliberação do Conselho; 286 

VI - delegar competências, desde que previamente submetidas à aprovação do colegiado; 287 

VII - decidir sobre questões de ordem; 288 

VIII - resolver, respeitando a posição dos Conselheiros, qualquer caso não previsto nesse 289 
Regimento; 290 

IX - assinar as resoluções, indicações e proposições do Conselho, encaminhando-as para os 291 
devidos fins; 292 

X - agir em nome do Conselho, mantendo todos os contatos com as autoridades com as quais 293 
deve ter relações; 294 

Art. 5° - Ao Vice-Presidente do Conselho compete substituir o Presidente em suas faltas, impedimentos e 295 
vacância. 296 

Art. 6° - Ao 1° Secretário compete lavrar a ata de cada reunião, fazer a leitura e submetê-la a aprovação 297 
do colegiado, bem como participar da organização das reuniões, atendendo aos encaminhamentos 298 
necessários. 299 

Art. 7° - Ao 2° Secretário compete substituir o 1° Secretário em suas faltas, impedimentos e vacância; 300 

Art. 8° - A Diretoria Executiva do Conselho das Escolas Municipais será constituída através de eleição 301 
entre seus pares (titulares e suplentes), presentes na 1ª Reunião Ordinária ou, excepcionalmente, em 302 
Reunião Extraordinária de cada ano; 303 

Seção II - Dos Membros do Conselho das Escolas Municipais 304 

Art. 9° - São atribuições dos conselheiros: 305 

I - assinar o livro de presença; 306 

II - discutir e votar as matérias submetidas ao Conselho; 307 

III - apresentar proposições; 308 

IV - solicitar à Diretoria Executiva a convocação de reunião extraordinária para apreciação de 309 
assunto relevante; 310 

V - propor a inclusão de matéria na ordem do dia, inclusive para reunião subsequente, bem 311 
como, justificadamente, a discussão prioritária de assuntos dela constantes; 312 

VI - empreender todos os esforços no sentido de implementar as medidas assumidas pelo 313 
Conselho; 314 

VII - apresentar questões educacionais, especialmente aquelas que exigem a atuação 315 
integrada ou que se mostrem controvertidas; 316 

VIII - apresentar moções ou proposições sobre assuntos de interesse da Política Educacional 317 
do Município; 318 

IX - propor criação de comissões, integrar e eleger seus membros; 319 

X - requerer votação nominal ou simbólica; 320 

XI - fazer constar em Ata seu ponto de vista discordante; 321 

XII - participar do plenário e das comissões ou grupos de trabalho para os quais forem eleitos, 322 
manifestando-se a respeito das matérias em discussão; 323 

XIII - deliberar sobre as propostas, pareceres e recomendações emitidos pelas comissões. 324 
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CAPÍTULO IV - DA ELEIÇÃO E DO MANDATO 325 

Art. 10° - A eleição dos Conselheiros do Conselho das Escolas Municipais far-se-á em assembleia de cada 326 
segmento, para qual serão convocados nominalmente e por escrito todos os membros do respectivo 327 
segmento dos Conselhos de Escolas Municipais e todos os servidores da SME que não estão lotados em 328 
Unidades Educacionais. 329 

§ 1° Os representantes da Secretaria Municipal de Educação serão eleitos em assembleia, 330 
juntamente aos demais segmentos; 331 

§ 2° Os representantes dos professores, dos especialistas de educação da Rede Municipal de 332 
Ensino, dos funcionários, dos pais, dos alunos e da FUMEC, deverão ser membros efetivos ou 333 
suplentes dos diversos Conselhos de Escola. 334 

§ 3° Os representantes especificados no parágrafo anterior serão eleitos pelos seus pares na 335 
assembleia prevista no caput deste artigo. 336 

§ 4° Cada segmento elegerá também igual número de suplentes, correspondentes à sua 337 
representação, indicando em ordem decrescente, conforme a apuração dos votos na eleição, que 338 
substituirão os titulares nas suas ausências, impedimentos e vacância, não sendo excluída a falta do 339 
Conselheiro Titular. 340 

§ 5° Sempre que o número de suplentes for inferior a 50% (cinquenta por cento) do previsto, para 341 
qualquer segmento, deverá ser convocada nova assembleia para eleição dos mesmos. 342 

Art. 11 - O mandato dos Conselheiros Titulares será de 02 (dois) anos, com direito a uma reeleição.  343 

§ 1° - O Conselheiro Titular perderá seu mandato se computada sua falta injustificada em 02 (duas) 344 
reuniões ordinárias consecutivas ou em 05 (cinco) reuniões ordinárias e/ou extraordinárias 345 
alternadas, durante seu mandato. 346 

§ 2° Fica assegurado o direito a todo conselheiro titular ou suplente, de solicitar licença pelo prazo 347 
de até 15 dias. 348 

§ 3° A somatória das licenças durante o mandato, não poderá ultrapassar 60 dias, sob pena de 349 
perda do mandato. 350 

Art. 12 - Ocorrendo a vacância do representante titular de qualquer segmento, será nomeado como 351 
titular o primeiro suplente, conforme § 4° do artigo 10°, que completará o mandato vigente. 352 

CAPÍTULO V - DAS REUNIÕES 353 

Seção I - Das Disposições Gerais 354 

Art. 13 - As reuniões do Conselho das Escolas Municipais serão ordinárias e extraordinárias. 355 

Art. 14 - As reuniões ordinárias serão realizadas bimestralmente, com calendário anual marcado na 356 
primeira reunião do ano. 357 

Art. 15 - Em caráter extraordinário, o Conselho poderá se reunir em qualquer época, mediante 358 
convocação publicada em Diário Oficial e enviada por escrito, incluindo o uso dos diferentes meios 359 
tecnológicos disponíveis, pelo Presidente do Conselho, com antecedência de 72 horas, por iniciativa 360 
destes ou requerimento de 1/3 (um terço) dos Conselheiros efetivos, sendo vedados debates ou 361 
deliberações a respeito de qualquer matéria não contemplada expressa e previamente na convocação. 362 

Art. 16 - As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos 363 
membros do Conselho ou em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer quórum.   364 

Art. 17 - Os trabalhos serão relatados circunstanciadamente em ata, produzida em tempo real. 365 
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Art. 18 - Os Conselheiros Suplentes terão direito somente a voz e votarão apenas na ausência dos 366 
titulares. 367 

Parágrafo único - Os conselheiros suplentes serão convocados a participarem de todas as reuniões 368 
do Conselho das Escolas Municipais, mas não poderão ser penalizados no cômputo total das faltas. 369 

Art. 19 - As reuniões poderão contar com a presença de assessores técnicos ou consultores convidados 370 
pela diretoria executiva, mediante aprovação do colegiado, sendo-lhes facultada manifestação para 371 
esclarecimento dos Conselheiros, dentro do prazo estipulado pelo Conselho. 372 

Art. 20 - A pauta das reuniões deverá ser elaborada e aprovada no início das reuniões, assim como a 373 
duração das mesmas, e deverão constar de ata lavrada em livro próprio. 374 

Parágrafo único - As deliberações das reuniões do Conselho das Escolas Municipais deverão 375 
sempre ser tornadas públicas, através do Diário Oficial do Município, no máximo em 72 horas e as 376 
cópias das mesmas afixadas em local visível na Secretaria Municipal de Educação e em cada uma 377 
das Unidades Educacionais. 378 

Art. 21 - As proposições do Conselho deverão sempre ir a voto, desde que esteja presente a maioria 379 
absoluta dos Conselheiros. 380 

§ 1º Na ausência de um ou mais Conselheiros titulares, assumirá, com direito a voto, igual número 381 
de suplentes do segmento. 382 

§ 2º Deverá ser considerada adotada a proposta que obtiver maioria simples dos Conselheiros.  383 

§ 3º Não serão permitidos votos por procuração.  384 

§ 4º Não será permitida a acumulação de votos, tendo cada conselheiro, direito a voto individual. 385 

§ 5º Em caso de empate em alguma votação, cabe ao Presidente do Conselho exercer o voto de 386 
desempate. 387 

Seção II - Do Expediente 388 

Art. 22 - Constarão do expediente das reuniões do Conselho das Escolas Municipais os seguintes itens: 389 

I - comunicação de ausência de conselheiros; 390 

II - leitura abreviada de correspondência recebida e de documentos para ciência dos 391 
Conselheiros e ulteriores deliberações ou providências, inclusive de pedidos em geral dirigidos 392 
ao Conselho, recebidos no período imediatamente posterior à última reunião ordinária ou 393 
extraordinária; 394 

III - votos e moções; 395 

IV - comunicações entre Conselheiros. 396 

Seção III - Da Ordem do Dia 397 

Art. 23 - Findo o expediente, o Coordenador da reunião dará início à discussão das justificações, 398 
proposições e a votação da ordem do dia. 399 

§ 1° A matéria constante da ordem do dia atenderá ao seguinte critério: 400 

I - matérias em regime de urgência; 401 

II - votações e discussões adiadas; 402 

III - demais matérias, obedecendo à ordem de recebimento das proposições. 403 
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§ 2° Proposições que exijam ou possam vir a exigir o envolvimento de outros órgãos, como a vara 404 
da Infância e da Juventude, Ministério Público, Secretarias, Instituições, Polícia Civil e Militar e 405 
entidades assemelhadas, exigirão a formação de processo. 406 

Art. 24 - O deferimento de pedidos de urgência ou de preferência, adiamento e retirada de pauta, 407 
dependerão de aprovação do plenário. 408 

§ 1° O adiamento de discussão ou votação poderá ser requerido verbalmente e não poderá exceder 409 
a duas reuniões. 410 

§ 2° O adiamento da votação só poderá ser requerido antes do início da mesma. 411 

§ 3° É vedado um segundo adiamento de qualquer matéria. 412 

Seção IV - Da Discussão 413 

Art. 25 - Apresentado o assunto em pauta e colocado em discussão pelo Presidente, será concedida a 414 
palavra ao relator e posteriormente aos demais conselheiros que a solicitarem. 415 

Art. 26 - Serão considerados os seguintes prazos para debates: 416 

I - ao propositor, o tempo necessário para leitura de seu relatório até o limite de 10 (dez) 417 
minutos, prorrogável por igual prazo a critério do Plenário. 418 

II - aos demais Conselheiros: 03 (três) minutos. 419 

Art. 27 - Será facultada a apresentação de emendas durante a discussão, caso em que o Conselheiro 420 
propositor terá cinco minutos para a leitura e fundamentação de sua proposta, prorrogável por igual 421 
prazo a critério do Plenário. 422 

Art. 28 - Não havendo mais oradores inscritos, o Presidente da reunião encerrará a discussão da matéria e 423 
procederá a votação, se não houver pedido de adiamento. 424 

Seção IV - Da Votação 425 

Art. 29 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos. 426 

§ 1° Havendo empate na votação, o Presidente da reunião concederá 05 (cinco) minutos para 427 
discussão em grupo, após o que o Conselheiro autor da proposição poderá argumentar por 03 428 
(três) minutos em defesa de sua proposta, passando-se então à segunda votação; persistindo o 429 
empate, a matéria deverá ser rediscutida e votada definitivamente na reunião posterior, quando, 430 
se persistir o empate, a diretoria executiva decidirá a questão. 431 

§ 2° Qualquer Conselheiro poderá fazer declaração de voto, que será registrada na ata se houver 432 
requerimento específico para tal. 433 

Art. 30 - Este Conselho estabelece como mecanismo de votação o voto aberto. 434 

Art. 31 - As declarações de votos não poderão ultrapassar o prazo de 03 (três) minutos e deverão ser 435 
enviadas à mesa, por escrito, até o final da reunião, para efeito de registro. 436 

Art. 32 - O Conselheiro poderá pedir a palavra para encaminhamento da votação, pelo prazo de 03 (três) 437 
minutos, não sendo admitidos os apartes. 438 

Art. 33 - Nenhuma emenda poderá ser apresentada depois de iniciada a votação. 439 

Art. 34 - As votações das emendas seguirão a seguinte ordem: 440 

I - emendas supressivas; 441 

II - emendas substitutivas; 442 

III - emendas aditivas. 443 
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Art. 35 - No caso do Conselheiro relator ser voto vencido, o Presidente designará um revisor, de 444 
preferência o autor do substitutivo ou emenda, para redigir o texto vencedor, cuja redação será 445 
submetida ao plenário durante a reunião. 446 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 447 

Art. 36 - Esse regimento poderá ser alterado em qualquer tempo, desde que as alterações sejam 448 
aprovadas pela maioria absoluta dos conselheiros. 449 

Art. 37 - O exercício do mandato no Conselho será gratuito e constituirá serviço público relevante. 450 

Art. 38 - Nas ausências do presidente e vice-presidente, a presidência será exercida por um de seus 451 
membros eleitos pelo plenário. 452 

Art. 39 - Todo cidadão do Município de Campinas poderá ter acesso à documentação desse Conselho, 453 
desde que acompanhado por um funcionário/conselheiro. 454 

Parágrafo único - Outros interessados poderão solicitar informações mediante requerimento 455 
protocolado, que será apreciado pelo Conselho e, em caso de deferimento, ficarão responsáveis 456 
por quaisquer efeitos de sua divulgação. 457 

Art. 40 - O presente Regimento, alterado e aprovado em Reunião Ordinária do Conselho das Escolas 458 
Municipais de Campinas em 20 de outubro de 2018, entrará em vigor na data de sua publicação, 459 
juntamente com a súmula da ata. 460 


