
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA MARÇO DE 2019

Aos vinte e três do mês de março de dois mil e dezenove, teve início a segunda reunião
extraordinária do conselho das escolas municipais de Campinas, primeira chamada às
14h, segunda chamada às 14:30 h com 19 conselheiros, na CEPROCAMP, localizado na
Avenida 20 de Novembro, 145 – Centro de Campinas/SP. Iniciou-se com a palavra da
presidente  do  conselho  Erika,  solicitando  breve  apresentação  dos  visitantes,  após,
comunicando que a reunião será gravada para fins de transcrição de ata. Justificaram
ausência na reunião Rosenanda Marta Oliveira, Fernanda de Brito Lebre, Renata Cristina
Nunciato,  Marina  Mitie  Kawanishi,  Marcia  Cristina  Guimarães  Ferreira,  Alexander
Marcellus Carregosa da Silva Pitas, Patrícia Fernanda Vaz Pedroso, Silmara Paiva de
Campos Lima, Aparecida Santos da Silva,  Tatiane Cristina Paraguaia Bueno da Silva.
Informes:  Erika informa que houve um erro na contagem de conselheiros na CEI Dr.
Eduardo Pereira de Almeida, com a correção, a Camila Fernanda Diogo Garrido Pereira
foi reeleita e permanece no CEMC. As conselheiras Vanda Meira de Souza e Thais Silva
Faria declinaram interesse em ocupar cadeira de titulares e abriram mão inclusive como
suplentes,  quando  em  contato  da  presidente  Erika  para  com  elas.  As  conselheiras
Jaqueline Rossalo Murgi e Ana Paula de Miranda e Souza Bertoli perderam vínculo com
conselho escolar  de suas respectivas escolas.  Reunião com a CAE dia 07/03 com o
propósito  de  estreitar  laços  entre  os  conselhos,  nos  entregaram  documento  com
esclarecimentos sobre a compra dos sucos em caixinha da agricultura familiar. Ficaram
de nos enviar respostas aos questionamentos do Alexander. Quando ao questionamento
levantado pela Joana, a ordem para retirada do açúcar adicionado veio de forma federal e
a orientação passada pelo CAE para as escolas é que se faça essa retirada de forma
gradual. Reunião com a Assessoria dos Conselhos dia 12/03/19, onde definimos a data
da eleição para cadeiras vagas deste conselho, nova reunião após 28/03/19, prazo na
qual  a  assessoria  terá  as  cópias  das  atas  de  todas  as  escolas  municipais  para
verificarmos  quantas  cadeiras  efetivamente  precisaremos  preencher.  Até  o  momento
temos  3  cadeiras  de  suplência  para  professor  de  educação  infantil,  2  cadeiras  de
suplência  para  professor  do  1º  ao  5º,  2  cadeiras  de  suplência  para  especialistas,  9
cadeiras de suplência para pais e 9 cadeiras de titulares e 9 cadeiras para suplência para
alunos. Eleição será dia 13/04/19 na EMEF Geny Rodrigues, no período da manhã. A
proposta da Assessoria  dos Conselhos é de que as CEI’s  Bem Querer  /  Nave Mães
também façam parte do pleito, pois há a compreensão de que elas também são escolas
municipais em co-gestão, que a forma do pleito seja de forma aberta, ou seja, pessoas
vão, votam e podem ir embora, não no formato fechado de assembleia, que as pessoas
interessadas em se candidatar a estas cadeiras já se manifestem antes, para que as
cédulas eleitorais já venham impressas para o dia da eleição, Claudio questiona quando
essa  decisão  vai  ser  deliberada  e  da  necessidade  de  fazer  a  discussão  sobre  essa
proposta, Airton se manifesta sobre isso ser uma proposta para eleições futuras, que isso
precisa ser avaliado pelo jurídico ainda, e que a próxima vai ocorrer no mesmo formato,
reforça  a  importância  de  preencher  as  cadeiras  de  alunos  e  pais,  e  a  posse  dos
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conselheiros  eleitos  se  dará  dia  27/04,  data  de nossa próxima reunião ordinária.  Foi
apresentada também a proposta de formação para conselheiros escolares, a partir  de
maio,  onde Erika expõe a importância enorme que essa formação tem, usando como
exemplo a própria escola. Airton informa sobre o convite do CAE de formação para os
gestores sobre a alimentação escolar programada para junho e sobre a importância de
realizar a formação para para os conselheiros de escola. Erika reforça a importância da
formação dos conselheiros de escolas para o funcionamento pleno dos conselhos, fica
então  esclarecido  que  na  próxima  eleição  não  haverá  alteração.  Charles  reforça  a
importância  da  existência  dos  conselhos  nas  CEI’s  Bem  Querer  /  Nave  Mães,  Luiz
Marigheti explica que as CEI’s Bem Querer / Nave Mães não são conveniadas e sim co-
geridas.  Cláudio  fala  sobre  a  preocupação  com  as  vagas  nas  escola  municipais  e
estaduais, e sobre a funcionalidade do sistema, e informa sobre a reunião do Conselho
Municipal de Educação toda primeira quinta de abril às 9:30 no Cefortepe, faz o convite
para o conselho das escolas e para a comissão de educação da câmara de vereadores.
Luiz Marigheti  informa que no dia 28/03/19 haverá uma reunião em SP para tratar do
assunto.  Anselmo  informa  sobre  a  reunião  do  Fórum realizada  no  dia  07  de  março,
participação de poucas pessoas,  e Solange coordenadora vai  organizar a conferência
municipal  de  educação,  que já  está em atraso,  as  reuniões acontecem toda primeira
quinta-feira  do  mês  às  14hrs  Ceprocamp.  Luiz  diz  que  mesmo  com  tempo  curto  é
importância  a  realização  da  Conferência.  Carlos,  assessor  do  Gustavo  Petta  informa
sobre a reunião da comissão da educação que é aberta, e na próxima segunda às 14hrs e
será sobre sobre o atraso do Plano Municipal  de Educação,  Luiz  acrescenta  que vai
apresentar  dados  de  monitoramento  e  são  dados  que  também estão  disponíveis  na
“educação conectada” e são abertos, Jóice pergunta quem que formato está disponível e
se pode compartilhar  link,  Luiz  responde que está  em slides  e vai  compartilhar.  Luiz
esclarece que a apresentará muitos tópicos e por isso fez o convite a Marina e Renata
que são servidoras de carreira e farão a apresentação técnica, Luiz esclarece que os
questionamentos políticos ele fará os esclarecimentos. Pauta: 1. Explanação pela CEB de
como é organizada as escolas municipais, com a palavra Renata e Marina que farão a
apresentação, elas trazem os dados iniciando pela educação infantil, sobre distribuição de
vagas por  região e agrupamento,  Diana e Leandro perguntam se os dados sobre as
ONG’s está incluso no levantamento, Renata e Marina explicam que não, porém precisam
cumprir algumas exigências, como 7hrs para o atendimento integral por exemplo, e que
 existem critérios pedagógicos. Luiz explica que existem quatro classificações de escolas
no  município:  Escolas  de  gestão  direta,  co-geridas  (nave-mães  e  Bem-Querer)  que
possuem o mesmo critério para o ingresso, porém o calendário pode ser diferente como
por exemplo o recesso, escolas particulares que precisam cumprir  regras/diretrizes da
LDB e escolas privadas filantrópicas (ONGs) precisam cumprir regras, diretrizes, porém
não possuem mesmo critério para o ingresso e as cobranças são diferentes. Diana fala
sobre o interesse das famílias em manter as crianças nas ONG’s pois oferecem integral
no AG III, Luiz diz que os critérios para ingresso são disponibilizados pelas ONGs, elas
são responsáveis em publicizar. Marina explica que toda criança que chega a cidade é
obrigatoriamente atendida e entram imediatamente no cadastro. Que há um crescimento
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populacional e especificamente na faixa etária de quatro e cinco anos, e nas regiões que
não tem um mapeamento preciso, e que existem vagas em regiões sem déficit, e sobre
isso é feito  um georreferenciamento para  escolas mais  próximas,  mesmo que sem o
transporte escolar. Diana questiona sobre o número de profissionais por turma, sobre a
maior demanda no AG I, sobre o uso de frequência que diminui no inverno, e no verão as
salas estão superlotadas. Luiz diz que não existe controle sobre as ordem judiciais e o
uso da frequência não é feita sem o cuidador, e do cuidado para não divulgar informações
não reais.  Camila diz da importância disso em discussão, porém, ela coloca que não
vamos conseguir  concluir  a  apresentação  e  sugere  deixar  as  dúvidas  e  comentários
depois  que  a  apresentação for  concluída,  de  acordo prossegue  a  apresentação,  que
encaminha  também  para  os  dados  sobre  o  transporte  escolar  que  é  oferecido  para
localidades onde não possui  unidades escolares,  déficit  de  vagas também no ensino
fundamental, porém diante do tempo avançado e de muito dados a apresentar e dúvidas
para esclarecimentos, todos de acordo, é feito o encaminhamento para continuação na
próxima  reunião  ordinária  que  será  realizada  no  dia  vinte  e  sete  de  abril,  sobre
organização das escolas municipais para a educação especial. Dá-se encerrada às 17:30
h a presente reunião ordinária,  lavrada a presente ata escrita  por  mim, Jóice Danielli
Segatti, 2ª secretária do Conselho das Escolas Municipais de Campinas.
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