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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA FEVEREIRO DE 2019 2 

Aos vinte e três do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, teve início a quarta 3 

reunião ordinária do conselho das escolas municipais de Campinas, primeira 4 

chamada às 14h, segunda chamada às 14:25 h com 19 conselheiros, na 5 

CEPROCAMP, localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 – Centro de 6 

Campinas/SP. Iniciou-se com a palavra da presidente do conselho Erika, solicitando 7 

breve apresentação dos presentes; após, comunicando a ausência dos secretários 8 

da executiva, solicitando aos presentes para que alguém possa secretariar a 9 

reunião, nomeando Diana Julia Silveira Vignatti Gomes para registrar esta ata. 10 

Reunião será gravada para fins de transcrição de ata. Justificaram ausência na 11 

reunião Rosenanda Marta Oliveira, Ana Carla Nicoluci Bohn, Charles Duraes Leite, 12 

Gabriela Caldeira Aranha, Aparecida Santos da Silva, Marina Mitie Kawanishi, 13 

Karina Mayara Leite Vieira, Alexander Marcellus Carregosa da Silva Pitas, Joana 14 

D´Arc Maria da Silva, Patrícia Fernanda Vaz Pedroso. Informes: Erika informa que 15 

Adriana Aparecida Matheus Macedo solicitou pelo whatsapp seu desligamento do 16 

Conselho das Escolas, mas não ainda oficialmente à executiva. Para seu lugar, 17 

depois de oficiado, fica a Renata Cristina Anunciato ou Vania Meira de Souza. Irani 18 

Maria de Oliveira, segmento alunos, faltou sem justificativa em duas reuniões 19 

ordinárias consecutivas, perdendo assim a cadeira neste conselho. Egmar Almeida 20 

Santos da Silva perdeu vínculo como conselheira escolar. Em seu lugar como titular 21 

entra a Andréia Cristina Gonçalves. Mariana Roveroni perdeu vínculo como 22 

professora do fundamental 1º ao 5º. Camila Fernanda Diogo Garrido Pereira perdeu 23 

vínculo como conselheira escolar. Daniel da Silva Gante perdeu vinculo como 24 

conselheiro escolar. Regina Célia Aparecida Marinho de Paula perdeu vínculo com a 25 

EMEF/EJA Professora Dulce Bento Nascimento. Quem assume a cadeira de titular, 26 

pela ordem de voto é a Patrícia Fernanda Vaz Pedroso. Ericson Marcelo Leme da 27 

Cunha perdeu vínculo como conselheiro escolar, sendo necessário eleger novo 28 

segundo secretário para executiva. Não temos mais representação pela NAED 29 

Leste. Erika passa para o conselho a decisão de quem toma posse da cadeira de 30 

titular, pois houve empate de votos entre conselheiros: Tatiane Cristina Paraguaia 31 

Bueno da Silva, Jaqueline Rossalo Murgi, Thais Silva Faria. A presidente Erika 32 

informou aos presentes a presença das citadas nas reuniões anteriores. Airton 33 

sugeriu que seja conversado individualmente com as referidas sobre o interesse das 34 

mesmas em participar como membro titulares, visto que o suplente não tem 35 

obrigatoriedade de presença. A sugestão foi acatada pelo pleno. Leandro Gasparetti 36 

informa sobre comissão que tem por objetivo realizar estratégias para manter os 37 

profissionais da educação em suas escolas e sugere pauta. Airton informa a 38 

alteração das frentes de atuação da Assessoria de Educação e Cidadania divididas 39 

em várias partes, a Assessoria dos Conselhos onde ele fica responsável pela 40 

interlocução entre os conselhos de educação, Airton externa a preocupação da 41 

Secretaria de Educação em conciliar a legislação dos conselhos com a legislação de 42 

Gestão Democrática, a fim de que estejam alinhadas e em consonância. Flávia 43 

explicou a atuação de outros responsáveis por outros setores: Flavia fica 44 

responsável por Fenômeno da violência, media e alta complexidade junto ao 45 

CMDCA e ao judiciário, programa de cultura restaurativa na rede. Flávia traz o dado 46 

de 286 violência sexual, estupro completo sendo que desses 40% dos casos são de 47 

crianças de 0 a 6 anos. A participação do Mario no combate ao bulling e violências 48 

correlatas. Fernando Martins fica responsável pelos grêmios e parlamento jovem. 49 

Neila informa sobre reunião com o MP a respeito de creches e a demanda de 50 

crianças fora de creches. Cita escolas em ampliação e construção para atendimento 51 
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às regiões onde o déficit de vagas é maior. Anselmo relata que foi a reunião do 52 

Fórum Municipal de Educação e esta não ocorreu, não estava prevista agenda do 53 

CEFORTEPE. Relata sua insatisfação quanto a falta de comunicação. Erika 54 

esclarece que haverá outra reunião, ainda sem data confirmada, e que não tem 55 

conseguido contato com o presidente do referido Fórum, mas que assim que houver 56 

informações precisas, repassará aos interessados. Regina Faveri informa que a 57 

escola que representa como diretora está com vagas disponíveis para a demanda 58 

de Agrupamento III, na região de Joaquim Egídio, colocando-a à disposição para 59 

possível reconfiguração para atendimento caso haja demanda. Claudio abre convite 60 

ao Manifesto “Escola sem Censura” que ocorrerá na Escola Carlos Gomes às 61 

19:00h de 27 de fevereiro de 2019. Flávia declara que a Dra Cristiane, promotora do 62 

MP da frente de direitos humanos, coloca-se a disposição dos profissionais da 63 

educação, aos que se sentirem ameaçados em seus direitos de docência, 64 

perseguição e afins. Pauta: 1. Eleição para cargo de 2º secretário do CEMC; 2. 65 

Calendário de reuniões ano 2019; 3. Formação de comissão para eleição cadeiras 66 

vagas; 4. Demanda e distribuição de vagas para 2019; 5. Planejamento de pessoal 67 

do CGP para o ano letivo; 6. Transporte de Adaptados; 7. Comissão de Estratégias 68 

para Área da Educação para Redução de remoções; Pauta 1: Se candidatam para o 69 

cargo de 2º secretário Diana Julia Silveira Vignatti Gomes e Jóice Danielli Segatti. 70 

Sendo Jóice eleita por 10 votos, Diana recebeu 2 votos e 6 abstenções. Pauta 2: 71 

Opção para segundo ou quarto sábados nos meses pares do mês, definido pelos 72 

quarto sábados por 15 votos a 1, com seguintes datas: 27/04; 22/06; 24/08; 19/10; 73 

14/12; 22/02/20. Por conta do feriado prolongado em outubro do dia do funcionário 74 

público então sugestão dos dias 05/10 com 4 votos e 19/10 com 7 votos, 7 75 

abstenções, e a data em dezembro para 14/12 pois não há mais atividade escolar 76 

em 28/12. Neude se posiciona a realizarmos reuniões todos os meses, marcando 77 

reuniões extraordinárias em todos os meses impares do ano. Pauta 3: de acordo 78 

com regimento interno no Artigo 9 “A eleição dos Conselheiros do Conselho das 79 

Escolas Municipais far-se-á em assembleia de cada segmento, para qual serão 80 

convocados nominalmente e por escrito todos os membros do respectivo segmento 81 

dos Conselhos de Escolas Municipais e todos os servidores da SME que não estão 82 

lotados em UEs.” § 5° “Sempre que o número de suplentes for inferior a 50% 83 

(cinquenta por cento) do previsto para qualquer segmento, deverá ser convocada 84 

nova assembleia para eleição dos mesmos.” Segmentos que necessitarão de 85 

eleição: Professores de Educação Infantil e do 1º ao 5º; Especialistas; Pais e Alunos. 86 

Flavia relata sobre a burocracia e morosidade do processo das ultimas eleições do 87 

conselho e sugere mudanças quanto a pontualidade das escolas com entrega de 88 

documentação referente ao conselho escolares. Lourdes sugere que o NAED 89 

verifique junto às escolas sobre o andamento da ata e burocracias correlatas e o 90 

esclarecimento da real necessidade de cumprimento de prazo, pois interfere 91 

diretamente no andamento das eleições posteriores. Airton sugere aprimoramento 92 

da conversa com as escolas para esclarecimento e redução da morosidade dos 93 

processos. Tendo dia 06 de Março como ultimo dia para eleição do conselho 94 

escolar, sugere-se como teto para entrega das atas a data da próxima reunião 95 

ordinária (27/04). Flávia declara que não encontrou Hamilton como aluno no sistema 96 

ainda. Comissão da eleição: Assessoria e Executiva inicialmente. Pauta 4: Com a 97 

palavra o diretor do DEPE Luis Mariguetti. Coloca-se a disposição para reunião 98 

específica para tratar do assunto; Necessita de mais clareza quanto às perguntas a 99 

serem respondidas; explica que a definição de “demanda“ se difere entre Ensino 100 

Fundamental I, Educação Infantil em Agrupamentos II e III. Relata que apesar de 101 

pressão do governo do estado, o município manteve a própria definição de 102 

distribuição, com a métrica de raio de 2km da moradia. Em algumas regiões que há 103 
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menos escolas que a demanda de alunos por vaga, a quantidade de alunos por sala 104 

será tanto maior o necessário para atender a todas demanda, visando não permitir 105 

que haja alunos sem escola. Oferece como dado concreto a necessidade de mais 106 

escolas. Existe mapa a ser compartilhado que demonstra a impossibilidade de 107 

praticar a quantidade de 25 alunos/sala. Deve ser considerada a taxa de reprovação 108 

e evasão, que interfere no planejamento. Neude faz encaminhamento de reunião 109 

extraordinária em março com o Luis Mariguetti (DEPE), abordando qual parâmetro 110 

utilizado para o planejamento de alunos x turma.  Levantamento de salas do estado 111 

sendo fechadas e a possível sobrecarga da rede municipal. Negociação entre 112 

município e estado para o atendimento em parceria da demanda. Neila fala a 113 

respeito da realidade da escola dela e se existem dados concretos a respeito da 114 

região noroeste sobre a superlotação. O aumento de alunos com deficiência e o 115 

atendimento em bloco de professores de educação especial. Aimar questiona a 116 

interlocução entre estado e município para planejamento do ano seguinte. Existe 117 

pressão antecipada sobre a provisão para o ano letivo seguinte que é irreal. A 118 

dificuldade de acompanhamento próximo ao aluno devido à superlotação das salas. 119 

A dificuldade em conciliar as necessidades administrativas e pedagógicas. Falta de 120 

profissionais na equipe gestora e má comunicação entre os setores. Diana coloca a 121 

realidade da região do Jd São José que possui 3 CEIs, 1 conveniada e 2 122 

assistenciais, ainda assim não comporta a demanda que só tende a aumentar. 123 

Crianças que moram a menos de 100m da escola e estão sendo transportadas por 124 

rodovia a mais de 5km de suas residências por fechamento de salas. São aflições 125 

de pais e das próprias crianças que não compreendem a mudança em suas vidas. 126 

Em votação unanime, foi aprovada uma reunião extraordinária para dia 23/03. Pauta 127 

5: reposição de profissionais dentro do ano letivo, visando o atendimento completo 128 

da UE; Luiz explica como funciona o processo de aposentadoria, baixa do cargo 129 

vago, chamamento para o cargo vago, que não é limitado para uma vez por ano. 130 

Pauta 6. Transporte de Adaptados: está saindo a resolução do serviço, que não 131 

existia, que sairá a partir de março. Pauta 7. Comissão de Estratégias para Área da 132 

Educação para Redução de remoções: Luiz explica que esta comissão foi formada 133 

para reduzir remoções entre escolas, pois é sabido que escolas com equipes mais 134 

estáveis na escola tem melhor desempenho. Então a proposta da comissão é 135 

levantar propostas positivas para que isso aconteça em vez de criar regras que 136 

punam pessoas que solicitem remoções. Dá-se encerrada às 17:21h a presente 137 

reunião ordinária, lavrada a presente ata escrita por mim, Diana Julia Silveira 138 

Vignatti Gomes, Secretário Provisório do Conselho das Escolas Municipais de 139 

Campinas. 140 


