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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABRIL DE 2019 2 

Aos vinte e sete do mês de abril de dois mil e dezenove, teve início a segunda 3 

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

chamada às 14h, segunda chamada às 14h30m com 11 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, 7 

comunicando que a reunião será gravada para fins de transcrição de ata. 8 

Justificaram ausência na reunião Rosenanda Marta Oliveira, Neila Silva Figueiredo 9 

Gomes, Diana Júlia Silveira Vignatti Gomes, Ana Paula de Miranda e Souza Bertoli, 10 

Alexander Marcellus Carregosa da Silva Pitas, Leandro Gaspareti Alves, Maria de 11 

Lourdes Gomes, Aimar Shimabukuru, Camila Fernanda Diogo Garrido Pereira, 12 

Gabriela Caldeira Aranha, Andre Jorge Dos Santos, Anselmo Oliveira dos Santos, 13 

Marina Mitie Kawanishi, Joana D’arc Maria da Silva, Hamilton Lopes de Oliveira, 14 

Patrícia Fernanda Vaz Pedroso e Aparecida Santos da Silva. Seguimos com os 15 

Informes, Sobre a reunião da Comissão de Acompanhamento da Falta de Vagas em 16 

Creches no Ministério Público, na qual Neila e Joice estiveram, passa palavra a 17 

Joice, que relata que a pauta foi a apresentação da SME sobre a distribuição das 18 

escolas de educação infantil no município, recebemos o Ofício do MP com 19 

solicitação dos dados da ampliação de vagas na educação infantil. Erika informa que 20 

houve um erro na contagem de conselheiros na EMEF Orlando Carpino, com a 21 

correção, a Ana Paula de Miranda e Souza Bertoli foi reeleita e permanece no 22 

CEMC, porém na ata de eleição ela não está eleita, vamos precisar conferir. Camila 23 

informa sobre reunião do FME, está sendo organizada a conferência de avaliação do 24 

plano municipal de educação, levantamento das metas do PME, que já foi 25 

apresentado na reunião da comissão de educação da Câmara,  precisa de apoio  de 26 

outros conselheiros para dar suporte a participação do Anselmo pois não consegue 27 

estar presente em todas as reuniões. Erika informa sobre a falta de conselheiros 28 

para o GT de comunicação (rede social, pagina do face, boletim, entre outros), 29 

podemos tirar os voluntários no final da assembléia. Luiz Marighetti esclarece que 30 

hoje trouxe dados referente às perguntas solicitados no ofício, que se houver outros 31 

questionamentos, pode não ter os dados hoje. Pauta: 1. Explanação pelo DEPE de 32 

como é organizada as escolas municipais para a educação especial pelo diretor do 33 

Departamento Pedagógico professor Luiz Roberto Marighetti, inicia-se a explanação 34 

da SME realizada pela Mariana e Elise da coordenadoria educação especial, que 35 

apresenta toda a organização da educação especial na cidade de Campinas, com 36 

exibição dos dados e informação em slides, ao final da apresentação Erika pede 37 

para que o arquivo seja enviado para ser compartilhado em pdf para os 38 

conselheiros, e abre as inscrições para perguntas sobre a explanação, até o teto das 39 

16:30, Camila coloca que a política da educação especial em Campinas é muito 40 

bonita e quanto é importante essa organização, porém temos nossas 41 

vulnerabilidades, quando pensamos em eliminar barreiras para inclusão nas escolas, 42 

que isso está criando um mercado para terceirização, no caso do transporte, das UE 43 

do terceiro setor, a importância de olharmos para as nossas vulnerabilidades, que os 44 

dados da falta de professores mostram isso, existem 14 blocos válidos e são de 45 

emefs, que os blocos foram suprimidos, que há demanda maior na educação infantil 46 

e de olhar para o fluxo, o número de alunos matriculados na educação especial e 47 

para a sala de recursos, que está muito reduzido, os dados de cuidados e 48 

educadores, da necessidade de olhar para essa política, como é feito o trabalho 49 

para relação da equipe na unidade escolar, sobre os intérpretes, professores 50 

bilíngues, se eles suprem a demanda, e sobre a “Lei Berenice”, qual custo dos 51 
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profissionais, que precisamos olhar para isso, pois existe apontamentos nas 52 

unidades, de demandas de professores para cargos vagos e a idéia desses 53 

profissionais trazem apoio, porém se faz uma confusão comparando a necessidade 54 

dos demais profissionais, que acabam sendo vistos como supridas com os 55 

profissionais da educação especial, Alzinete pergunta sobre as aposentadorias, 56 

como está sendo pensado isso para o déficit em futuro próximo, sobre os blocos 57 

vagos, que precisam haver blocos misto educação infantil e ensino fundamental, 58 

reorganizar o trabalho, e que a possibilidade, sobre o transporte adaptado, tem 59 

alunos que não foram contemplados, a lista está grande, qual prioridade para esse 60 

atendimento, alunos estão fora da escola, construiu projeto e hoje os alunos não 61 

estão sendo atendidos pelo transporte, pois existem alunos ainda fora da escola, 62 

pensar em ações para educação especial, pois os desafios são atuais e profissionais 63 

precisam de formações pois não sabem trabalhar, principalmente com a demanda 64 

crescente dos alunos autistas, como vamos trabalhar com essa demanda, 65 

precisamos pensar em ações e da importância de ser feito trabalho com todos os 66 

profissionais da unidade escolar, Camila diz que esse processo ser feito com a 67 

comunidade escolar, comunidade local, Charles diz da importância das colocações 68 

da Camila e da professora, pensar as ações, que temos influência de outros locais, 69 

que a SME realiza um ótimo trabalho, Campinas faz um dos melhores atendimentos 70 

a educação especial, o conselho participa do MP, precisamos apresentar os dados 71 

reais, sobre os dados da rede estadual de ensino e os dados do município, 72 

equilibrarmos, quanto ao aluno autista, os pais querem colocar na rede municipal e o 73 

município fica sobrecarregado, a política do estado também precisa atender a 74 

demanda, pois isso reflete na rede municipal e esquecemos de olhar esses 75 

elementos, pois se talvez o estado realizasse um bom atendimento o trabalho 76 

poderia fluir melhor, a Alzinete pergunta se há possibilidade de dialogar com o 77 

Estado, Camila coloca a questão do cuidado para não descaracterizar a nossa 78 

política de educação especial, Charles coloca que hoje de acordo com o 79 

georreferenciamento muitas crianças deveriam ser atendidas pelo Estado e quando 80 

feita a judicialização, elas são matriculadas, Camila reforça para não nivelamos por 81 

baixo, não podemos descaracterizar a nossa política, Joice realiza algumas 82 

perguntas, porém antes explica que sendo do segmento de pais, alguns 83 

esclarecimentos para entender melhor os termos técnicos utilizados na explanação, 84 

sobre as demandas do transporte escolar que a demanda não é atendida e relata 85 

que na escola da sua filha tem um aluno matriculado desde novembro do ano 86 

passado e até hoje não frequenta a escola por falta do adaptado, como colocado 87 

que Campinas realiza o melhor atendimento na educação especial, e se o Brasil tem 88 

a Libras como a língua oficial, se a SME pensa em construir algum projeto para 89 

ampliar a libras na educação e/ou em incluir a língua no currículo escolar, explicação 90 

sobre organização dos blocos, como é organizado, Erika fala sobre o 91 

posicionamento da Joice sobre a apresentação vir no linguajar para profissionais e 92 

para os pais o formato não facilita, assim como para os alunos, inclusive dificulta a 93 

vinda tanto dos alunos quanto dos pais, Alzinete funcionária pública do Estado, 94 

coloca sobre o trabalho do ensino do Estado, e precisamos olhar para a rede do 95 

município, falta de profissional para sala de recursos, precisamos pensar nos alunos 96 

munícipes, porque a política e a organização é muito bonita, porém temos nossas 97 

vulnerabilidades, alunos não atendidos no adaptados, a realidade não contempla a 98 

política e organização, a periferia tem fragilidades e vulnerabilidades no 99 

atendimento, profissionais precisam de formação, as duas redes estadual e 100 

municipal estão com problemas, e que enquanto CEMC precisamos olhar para rede 101 

do município e não fazer a crítica somente a rede estadual, precisamos apontar e 102 

levantar, pensar em ações, Charles esclarece sobre o georreferenciamento, que 103 
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judicializando o atendimento, isso sim prejudica o atendimento do município, Luiz 104 

Marighetti, esclarece que não estão fazendo uma crítica com os profissionais do 105 

Estado e sim, para falta do atendimento adequado da rede estadual para educação 106 

especial, já inclusive foi levado para o MP federal que mesmo solicitado não 107 

apresentam os dados do atendimento do Estado, e isso leva para a sobrecarga no 108 

atendimento da rede municipal, sobre os professores de apoio, concorda que 109 

precisa sim ser levantado os custos, porém precisa olhar para a demanda, pois as 110 

judicialização obrigam a contratação desse profissional, que conselho pode 111 

acompanhar e pensar a ação a respeito, em dialogar com o MP, pois a SME já 112 

buscou essas ferramentas, sobre a colocação da Jóice, ele disse que foi uma 113 

apresentação da política, e sim, nem sempre se consegue realizar o atendimento 114 

como colocado na política, que os dados de demandas da mídia, nem sempre são 115 

reais, Mariana coloca que todas as solicitações de transporte adaptado foram 116 

repassados, sobre os atendimentos complementares existe um número com alta de 117 

demanda que o contrato não contemplou, pois atingiu as “vagas”, atualmente não é 118 

possível fazer o aditamento, é necessário outro contrato, podemos solicitar 119 

informações direto com o departamento responsável, Regina reforça sobre a 120 

demanda da criança citada pela Joice, que precisamos insistir na solicitação, pois 121 

viveu algo parecido e foi exaustivo e mesmo com demora conseguiu atendimento, 122 

Luiz fala sobre os professores aposentados esse ano serão nove isso preocupa a 123 

SME,  há déficit, e não há mais professores do concurso a serem chamados, , foi 124 

solicitado porém não tem previsão para o concurso, a expectativa é de repor os 16 125 

blocos, precisamos realizar as formações dos profissionais, serão cinco vagas para 126 

educação especial, Mariana explica sobre as matrículas para sala de recursos, é 127 

menor que matrícula na educação especial, pois são encaminhados sobre avaliação 128 

da equipe escolar e nem todos os alunos possuem essa demanda, a sala de 129 

recursos são multidisciplinares, porém o professor não habilitado para todas as 130 

especificidades, alguns alunos são atendidos em outras instituições, sobre as libras, 131 

existe toda uma participação dos surdos na construção das políticas, inclusive 132 

judicialização do transporte adaptado, e o atendimento agrupado deles para reunir 133 

em uma unidade escolar é uma exigência deles, existe uma portaria municipal sobre 134 

o assunto que será compartilhado com o conselho. Pauta 2: Preparativos para a 135 

assembleia de eleição para cargos vagos do CEMC. Em reunião com a Assessoria 136 

dos Conselhos realizada no dia doze do mês de março de dois mil e dezenove, onde 137 

definimos nova data da eleição para cadeiras vagas deste conselho. Até o momento 138 

temos três cadeiras de suplência para professor de educação infantil, duas cadeiras 139 

de suplência para professor do primeiro ao quinto ano, duas cadeiras de suplência 140 

para especialistas, dez cadeiras de suplência para pais e oito cadeiras de titulares e 141 

nove cadeiras para suplência para alunos, a eleição ocorrerá no dia onze de maio de 142 

dois mil e dezenove na EMEF Geny Rodrigues, no período da manhã. Airton coloca 143 

que a assessoria se reuniu com a presidente e vice-presidente para organização da 144 

eleição, sobre a preocupação com o quorum de hoje, precisa ser publicado edital na 145 

segunda, na votação só podem votar conselheiros, dados do local, horário, 146 

assembleia precisa ser instalada com cinquenta por cento dos eleitores, em segunda 147 

chamada com qualquer número, precisamos confirmar os números de cargos, 148 

educação infantil professores um cargo de titular e três suplentes, dois cargos vagos 149 

para suplentes para professores do primeiro ano ao quinto ano, do sexto ao nono 150 

ano um cargo vago de professor, diretor cargo está preenchido, especialista , três 151 

cargos vagos de suplentes, funcionários cargo está preenchido, o problema maior é 152 

no segmento de pais, são dez vagas de suplentes e precisa ser representado e no 153 

segmento de alunos são oito cargos titulares e nove cargos suplentes de alunos, 154 

Airton coloca a preocupação com a representatividade da sociedade civil e que essa 155 
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precisa ser representada, Camila diz que os alunos do EJA são os que participam, e 156 

coloca de sabemos o porque os adolescente não participarem, não é feita a 157 

articulação para inclui-los no conselho de escola, Erika diz da importância da 158 

formação dos conselheiros, porque há  uma confusão sobre a participação dos 159 

alunos adolescentes participar, porque colocam que não podem por não assinarem 160 

a prestação de contas, ser de menor e não poder participar, Neude coloca que isso 161 

não pode acontecer, que existe uma lei que precisa ser cumprida, precisamos cobrar 162 

o funcionamento do conselho, Airton concorda que precisa ser feita a formação dos 163 

conselheiros, e as Atas dos conselhos escolares foram disponibilizadas para o 164 

conselho das escolas, e que precisa de formação para os diretores, para escolas, 165 

conselhos, e que muitas atas não cumprem as diretrizes, falta proporcionalidade dos 166 

segmentos, principalmente dos alunos, que a participação dos alunos não pode ser 167 

restrita ao EJA e devem ser preenchidas por todos os alunos.ai ser realizado um 168 

diálogo com os diretores para promover a participação dos alunos, foi realizado um 169 

evento com os grêmios e foi feito um convite para eles participarem do conselho, 170 

haver incentivo para os estudantes participarem dos conselhos, precisamos da 171 

representatividade da sociedade civil, Erika coloca que isso é um projeto, um 172 

trabalho, pois veio de uma escola de educação infantil onde faltava vaga para os 173 

pais participarem do conselho e foi para uma escola, que sobram vagas, não é 174 

realizada articulação e mobilização dos pais para participar do conselho, passa por 175 

dificuldade na própria escola, que algumas posturas são expulsivas aos pais no 176 

conselho, Camila coloca que nunca foi em um RPAI com participação dos pais, 177 

Bruna pergunta se terá folder para divulgar as eleições nas escolas, Airton diz que é 178 

possível, Erika sugeriu uma apresentação do conselho de escolas nas reuniões com 179 

o diretores nas NAEDs, Airton explica que como não há muitos cargos para 180 

especialistas pensou em colocar junto dos professores em uma sala só, e 181 

precisamos dos fiscais para se organizar, nos dividindo e precisamos estar sempre 182 

em dois. Dá-se encerrada às 17h30min a presente reunião ordinária, lavrada a 183 

presente ata escrita por mim, Jóice Danielli Segatti, 2ª secretária do Conselho das 184 

Escolas Municipais de Campinas. 185 


