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Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, teve inicio a terceira reunião ordinária do 5 

Conselho das Escolas Municipais De Campinas, com primeira chamada as 14h e segunda chamada as 6 

14:30h, contando com a presença de 13 conselheiros no CEPROCAMP, localizado na avenida 20 de 7 

Novembro, 145 – centro de Campinas/SP. Justificaram a ausência na reunião Camila Santos Borges, 8 

Marina Mitie Kawanishi, Neudenir Pereira Dos Santos, Reginaldo Ferreira De Lima, Anselmo Oliveira 9 

Dos Santos, Regina Carvalho Calvo De Faveri, Mário, Lourdes, Joana D'arc Maria Da Silva, Márcia 10 

Cristina Guimarães Ferreira, Diana Júlia Silveira Vignatti Gomes, Daniel Da Silva Gante, Mariana 11 

Roveroni, Patricia Fernanda Vaz Pedroso E Rosenanda Marta Oliveira. Como primeiro informe do dia, 12 

a presidente deste conselho, Erika Mayumi explicou que os conselheiros José Silva da Conceição, do 13 

segmento alunos, Mara Fonseca Silva, do segmento pais e Maria Selma de Lima, do segmento alunos, 14 

faltaram sem justificativa em duas reuniões ordinárias consecutivas, perdendo assim a cadeira neste 15 

conselho. A presidente do conselho dá inicio a reunião, colocando em debate se a reunião será efetiva 16 

ou cancelada por falta de quorum. Os conselheiros presentes deliberaram e decidiram que a reunião é 17 

efetiva mesmo com baixo quorum. Airton da SME levantou ressalva contra o andamento da reunião, 18 

mas a maioria dos presentes decidiu para o andamento da reunião. No segundo informe, a presidente 19 

falou sobre o seminário ocorrido em novembro e os gastos ocorridos para realização do mesmo. Foi 20 

aberto ao conselheiro Claudio explanação sobre o seminário, sua importância e assuntos debatidos 21 

durante o evento. A conselheira Gabriela deu sua opinião sobre o seminário, alegando dificuldade em 22 

esclarecimentos de respostas por parte da secretaria de educação. Claudio complementou sobre a 23 

complicação de organização de fórum e da existência e origem do plano municipal de educação. Luiz 24 

Marighetti, como representante da SME, respondeu que a secretaria da educação está sempre 25 

disponível para responder as questões e demandas, porém as perguntas devem ser feitas corretamente. 26 

Falou também sobre a questão de planejamento educacional, que demora vários dias para ser 27 

organizada e convidou os membros deste conselho para participar desse processo de planejamento, que 28 

é mais técnico que político. Disse que no seminário, o documento de monitoramento foi apresentado 29 

em 20 minutos, mas que o documento na íntegra pode ser disponibilizado para consulta do conselho. 30 

Disse ainda sobre a dificuldade de explicar a quantidade de dados presentes no documento. O terceiro 31 

informe dado pela presidente foi sobre a ida do conselheiro Anselmo ao Fórum Municipal de Educação, 32 

que teve dificuldade em encontrar o local da reunião e reclamou da organização da mesma. Luis 33 

esclareceu que as reuniões do Fórum são de responsabilidade do Fórum, mas deu razão a reclamação. 34 

Claudio falou sobre as reuniões do Conselho Municipal de Educação, que por falta de quorum não 35 

ocorreram em novembro e quase não ocorreram em dezembro. Ele apresentou a prestação de contas da 36 

secretaria aos presentes. Luis complementou dizendo que os espaços de discussão estão ficando 37 

complicados, dizendo que a secretaria de educação está em um momento de pressão política, com 38 

movimentos de resistência para garantir o levantamento de questões pertinentes em ambiente 39 

educacional. Flávia Guimarães teve a palavra dizendo que todos os tipos de diálogos e as questões 40 

referentes a melhoria da educação precisam ser levantadas e apoiadas. Charles teve a palavra sobre a 41 

importância de se ter um coletivo como o conselho diante dessas dificuldades dos educadores. O 42 

conselheiro Ericson encerrou o debate falando sobre a importância de se ter uma união de ideias 43 

independente da gestão em vigor nos governos. A presidente Erika deliberou sobre um conselheiro que 44 

tem levantado debates em nome do conselho municipal da educação nos meios de comunicação deste 45 

conselho, o qual não possui relação direta com as decisões e posicionamentos do conselho municipal da 46 

educação. Com relação aos cardápios oferecidos nas escolas municipais, a conselheira Fernanda disse 47 

que em sua escola uma nutricionista da prefeitura foi convidada para apresentar sobre alimentação 48 

saudável. Porém houve muita contradição sobre alimentos industrializados, indicando que a 49 



nutricionista não teve embasamento teórico o suficiente para falar sobre o assunto. A conselheira 50 

Adriana disse que a disponibilidade de frutas nos cardápios escolares tem diminuído gradativamente, 51 

dando como exemplo as crianças que ficam em tempo integral e que precisam ter alimentação 52 

balanceada. Falou também da alimentação oferecida nos EJAs, que estão bastante deficientes em frutas 53 

também. A conselheira Ana Carla disse que em sua unidade educacional, a nutricionista faz o 54 

balanceamento dos alimentos, mas que há falhas na alimentação de crianças com diferentes idades e 55 

que precisam de quadro nutricional diferenciado. Airton falou sobre o conselho de alimentação, que era 56 

pra ocorrer um encontro com o Conselho das Escolas Municipais, mas que isso não ocorreu devido as 57 

denúncias de licitação que envolveram o poder executivo do município. Explicou que o Conselho de 58 

Alimentação solicitou explicações para o CEASA com relação à falta de abastecimentos, 59 

principalmente com relação as frutas, convocando técnicos para esclarecer o que está ocorrendo. Para 60 

fazer este acompanhamento, está prevista a ida de integrante da executiva deste conselho em reunião do 61 

Conselho de Alimentação Escolar. A conselheira Fernanda fez uma observação sobre a alimentação, 62 

com relação a tirar o açúcar gradualmente, mas que foi tirada repentinamente, inclusive gelatina, 63 

gerando muitas dúvidas entre pais e funcionários de sua unidade educacional. Falou também sobre a 64 

adaptação de receita que levam açúcar, dando como exemplo a utilização de beterrabas na receita de 65 

bolos. A conselheira Ana Carla falou que é a favor da retirada do açúcar, mas que faltou 66 

esclarecimento. A vice-presidente pediu a palavra, sugerindo que essas são questões que devem ser 67 

levadas ao conselho de alimentação em momento oportuno. Airton falou que o conselho de alimentação 68 

delibera e debate sobre a retirada do açúcar e que essa medida é uma preocupação com hábitos 69 

saudáveis. A conselheira Joice falou que apoia a retirada de açúcar do cardápio escolar, já que sua filha 70 

não come açúcar em casa, mas que na escola teve contato com alimento açucarados. Luiz falou sobre 71 

debates relacionados a alimentos industrializados e alimentos orgânicos, mas que esse é um debate 72 

técnico, que não se pode generalizar problemas pontuais. Encerrado o assunto, a presidente deu 73 

seguimento para as pautas. Primeira pauta em debate seria sobre a formação em infecções sexualmente 74 

transmissíveis, mas como a conselheira Diana não estava presente nesta reunião, essa pauta não teria 75 

como dar andamento.  Então Flavia explicou que o foco desta formação não é a educação infantil, que 76 

não tem como objetivo uma suposta doutrinação, e que é um trabalho de qualidade da equipe envolvida 77 

nessa formação. A segunda pauta em debate foi sobre o convênio com o programa nacional do livro e 78 

do material didático. Nesse ponto Luiz explicou que o conselho receberá informações por escrito, 79 

explicou também sobre o programa nacional didático para ensino fundamental, EJA e ensino médio. A 80 

conselheira Adriana disse que a falta de bibliotecas nas escolas é mais grave que a distribuição de 81 

cartilhas. A posição da secretaria é clara sobre essa adesão ou não ao PNLD. A escolha de adesão em 82 

Campinas é feito de forma autônoma nas escolas infantis, em que a escola pode adotar alguns dos 83 

livros ou não. O programa de bibliotecas escolares é uma questão que precisa ser deliberada já que a 84 

secretaria é contra a política de adoção de apostilas escolares. Luis falou da questão orçamentária, 85 

explicando que não há previsão de unidade orçamentária para este conselho, mas que essa unidade 86 

pode ser criada. Porém a inexistência da unidade não significa que a secretaria de educação não pode 87 

custear os gastos do conselho. Porém há a necessidade de antecipação e previsão dos gastos, que deve 88 

ser enviado de preferência até fevereiro de 2019. Dando seguimento, a presidente coloca em pauta o 89 

atendimento nas escolas infantis durante período entre natal e ano novo. A vice-presidente Neila diz 90 

que esse é um valor público gasto com pouca demanda de alunos, além de exigir a presença de 91 

funcionários na escola para atender essa baixa demanda. Luiz entregou 3 ofícios enviados para a 92 

prefeitura, com dados do planejamento municipal e prestação de contas.  A presidente dá por encerrada 93 

a presente reunião ordinária às 17:15, lavrada a presente ata escrita por mim, Ericson Marcelo Leme da 94 

Cunha, 2º secretário do Conselho das Escolas Municipais de Campinas. 95 


