
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 

2ª REUNIÃO – 08/04/2017 (ORDINÁRIA) 

Aos dias oito de abril de dois mil e dezessete, teve início a segunda reunião 

ordinária do Conselho das Escolas Municipais de Campinas do presente ano, no 

Ceprocamp. A reunião se iniciou presidida por Renato Nucci, pai e presidente deste 

Conselho. Justificativas de faltas: Neudenir, professor, compromisso familiar; 

Carmen, professora; Marilsa, mãe, compromisso familiar; Ricardo, pai, filha com 

febre.  O presidente anunciou a pauta: informes; discussão da educação especial; 

balanço da relação Conselho/Secretaria. Estiveram presentes na reunião duas mães 

convidadas: Cristiane, da EMEF Domingos Zatti e Renata, da EMEF Emílio Pe. 

Miotti. Às quatorze e trinta, na segunda chamada, Renato Nucci anunciou que ainda 

não havia sido composto o quórum e os presentes decidiram prosseguir com a 

reunião, devido a conselheiros estarem a caminho, presos em um acidente de 

trânsito. Renato deu prosseguimento passando a fala à Flávia, SME, para fazer uma 

exposição da educação especial. Flávia começou explicando que o conceito de 

educação especial que a rede utiliza é o da inclusão, ou seja, os alunos especiais 

são matriculados nas turmas regulares; segundo ela, as diferenças favorecem a 

inclusão social e o desenvolvimento de caminhos de aprendizagem para esses 

alunos. O que a SME oferece de específico para esse atendimento: o professor de 

educação especial, que não é o professor da criança/aluno, mas sim o professor das 

crianças/alunos com deficiência daquela unidade, esse professor é quem pensa o 

currículo adaptado para cada criança/aluno. Outro apoio que temos, relata Flávia, é 

o de cuidador, uma pessoa que dá apoio em casos como o de alunos que têm 

deficiência de locomoção, que usam fraldas. A prefeitura também oferece um 

atendimento de classes hospitalares, no Mário Gatti e no Ouro Verde. Héctor, 

especialista, relatou que na sua unidade há dois cuidadores e que a inclusão é muito 

positiva, e o papel social que a prefeitura assume nesses casos é muito importante. 

Porém, Héctor questiona a questão do papel do estado, que ele avalia que não 

cumpre a sua função, pois escolas estaduais encaminham muitos alunos especiais 

para as escolas municipais. Elsa, diretora, relatou que acabou de sair de um 

Seminário com um especialista em psicoterapia, cuja visão é interessante para 

pensarmos sobre o autismo. Flávia, representante da SME, prosseguiu explanando 

os demais apoios com os quais os alunos com deficiência e suas famílias podem 

contar como o transporte adaptado para casos específicos de crianças com 

mobilidade reduzida. No caso da surdez, há um atendimento desenhado com duas 

escolas bilíngues: Agostinho Páttaro e Júlio de Mesquita. Ela ressaltou que Juliano, 

DEPE, fez questão de repassar que está havendo problemas de transporte para 

alunos de algumas regiões chegarem até a EMEF Júlio de Mesquita, como os 

alunos do bairro São Marcos. Ela ainda lembrou outros atendimentos oferecidos: o 

professor bilíngue, intérprete e tradutor. Destacou a falta de preenchimento de vagas 

desses profissionais, e diz que não é uma questão de falta de concurso, pois, por 

exemplo, para tradutor não houve inscrição no último concurso aberto, e uma das 



razões seria pelo modelo de prova. Outro apoio nessa área é o estagiário(a) de 

pedagogia, em turmas que necessitam desse apoio, a depender das necessidades 

especiais dos alunos matriculados, essa ação é fruto da atuação deste Conselho 

junto à SME, ela explicou. Sobre as salas de recursos, Flávia apresentou os 

números atuais: Leste: 4, Norte: 6, Noroeste: 5, Sudoeste: 3; Sul: 6; sendo no total 

de 24 salas. A representante da SME explicou ainda alguns cortes devido ao marco 

regulatório, que diz que todo atendimento de caráter da saúde não pode estar nas 

salas de recursos, por exemplo, terapeutas, fonoaudiólogos; por um lado é bom 

porque o dinheiro da educação fica apenas na educação, por outro lado, as crianças 

ficam desassistidas em certos casos, pois estamos nesse momento de transição. Ela 

contou que já há um diálogo com a Secretaria da Saúde, na figura da Drª. Tânia, da 

saúde, bem como um grupo de trabalho também com pessoas da assistência para 

pensar as mudanças com este marco regulatório. Aimar, especialista, abriu sua fala 

dizendo que a criança tem direito de estar na escola, de ter uma professora de 

referência, mas também tem direito à sala de recursos e além disso às instituições 

específicas de acordo com as necessidades. Com essas mudanças, a criança teve 

que escolher, ou vai à sala de recursos ou vai na Adacamp; na Adacamp tinha 

atendimentos específicos como terapia ocupacional, psicólogo, neurologista, 

pediatra, fonoaudiologia, apoio às famílias, mas com o marco regulatório limitou o 

acesso das crianças a esses atendimentos. Cristiane, mãe do Enzo, da EMEF 

Domingos Zatti, contou que levava Enzo na Adacamp e na Equoterapia, mas teve 

que escolher e agora só está levando o filho na Equoterapia; ele tinha atendimentos 

específicos na Adacamp de terapia ocupacional, e este ano ela teve que escolher, e 

na Adacamp; e na Equoterapia há somente uma sala de pedagogia, para conseguir 

captar recursos da educação. Ela explicou como essas mudanças causaram 

impactos para o desenvolvimento de seu filho e a sua permanência e relação na 

escola. Flávia relatou que as decisões judiciais começaram a pensar numa escola 

como um centro de terapia, sem dividir as responsabilidades com os demais setores. 

Existe um grupo de estudo do Núcleo de educação especial com o psicólogo da 

defensoria pública para levantar informações e sentar junto com o promotor Rodrigo, 

cobrando esses atendimentos. Há uma questão ainda que deve ser discutida, 

levantada por Héctor, é o direito de a criança estudar perto de sua escola, o que não 

vem sendo atendimento pelo estado. Adriana Macedo, professora, disse que toda 

mudança de lei precisa de um tempo de adaptação, a criança é muito bem vinda 

dentro da escola, e nisso a educação municipal já avançou muito. Mas a criança 

precisa ser atendida em suas necessidades globais, e as crianças, nos aspectos 

para além da educação, como Flávia coloca, estão desassistidas, na transição desta 

lei não se pode levar tão “ao pé da letra da lei”, pois com isso ficam as crianças sem 

os atendimentos. Flávia, SME, passou o número de dezesseis (16) crianças 

desassistidas. Renata, mãe de uma aluna com necessidades motoras e de fala, 

relata que não acredita neste número de apenas dezesseis crianças, pois somente 

ela conhece seis, somente no Emílio Miotti são três. Ela se queixa da APAE não ter 

avisado o corte no atendimento e nem a prefeitura. Ela solicitou transporte, cobrando 

que foi promessa de campanha do Sr. Prefeito que o transporte era para 



atendimento de crianças especiais, mas a resposta que ela tem dito o retorno é que 

é apenas para crianças com problemas de locomoção. Ela conta que com os cortes 

nos atendimentos, pegou um encaminhamento na escola, uma carta, para levar ao 

posto de saúde, e relata que já foi cinco vezes no posto de saúde para solicitar o 

atendimento de fono, mas não encontrou as pessoas responsáveis. Ela foi até a sala 

de recursos mais próxima, e o que lhe foi dito é que tem o equipamento, mas não 

tem profissional para o atendimento, segundo uma profissional chamada Bete. 

Depois de cobrar a vaga junto a essa sala de recursos, foi dito a ela que teriam duas 

vagas no Caic, uma de manhã e uma tarde, e o que foi dito, e ela tem em e-mail que 

comprova, é que as mães do Miotti que chegassem primeiro ficariam com a vaga e 

na sua escola, as mães do Miotti precisam de três vagas à tarde, para conciliar com 

a escola. Ela repassou essa resposta à Rosenanda, OP do Miotti, que respondeu 

que não colocaria as mães em disputa e então recebeu a resposta de que teriam 

vagas no Carmelina. Flávia pediu desculpas pelo tratamento que a mãe recebeu nos 

aparelhos públicos e principalmente os mais imediatamente relacionados à 

educação, e se comprometeu a cobrar isso dos responsáveis das salas de recursos 

e com a Drª. Tânia que cuida desse atendimento na área da saúde. Héctor, 

especialista, retomou a questão da responsabilidade do estado, que não tem 

atendido as crianças/alunos e tem encaminhado para as escolas da prefeitura, e os 

responsáveis, via judicial, têm conseguido a vaga e quem é penalizado são os 

profissionais, que inclusive estão deixando de receber o seu direito à progressão 

salarial vertical e horizontal devido a corte de gastos dado a que a verba do FNDE 

torna-se pequena para os fins da educação, assim como as mães estão nessa 

situação pelo descaso do governo estadual, destacou. Adriana Gomes, mãe, 

começa dizendo que já houve o erro, “já se derramou o leite”, e diz que a Adriana 

Macedo falou em “nós” como Conselho, então ela se pergunta o que vamos fazer, 

se vamos até o Conselho de saúde, para dar respaldo a essas mães. Ela disse que 

nossa responsabilidade, dever e direito como cidadão, é bem maior do que nossas 

funções como professor, pai/mãe, funcionário, passou da hora de este Conselho 

funcionar como Conselho de cidadão, se juntando a outros Conselhos, e dar 

encaminhamentos, vamos fazer um abaixo-assinado, ela sugere. José Antônio, 

professor, relatou o caso que já teve de um aluno com Síndrome de Down, que não 

tinha cuidador para ir ao banheiro e pedia para ir com ele no banheiro. Ele questiona 

o número de salas de recursos, de apenas três (3) na sudoeste, região que é maior. 

É preciso que o judiciário comece a cobrar o prefeito e não apenas as secretarias. 

Flávia lembrou de cobrarmos o estado também. Ela conta que tem algo que ainda 

nem está no nosso espectro de ação que são os casos de hipóteses diagnósticas de 

saúde mental, no número de aproximadamente seiscentas (600) crianças com essas 

hipóteses diagnósticas. Adriana Macedo, professora, pergunta por que não há uma 

ação integrada entre essas ações? Por que os especialistas não podem utilizar a 

sala de recursos? Como pedagoga, ela pensa que o posto de saúde não é o melhor 

lugar para a criança com necessidades especiais. Gabriela Aranha, professora, 

pergunta se temos uma data para a discussão do regimento escolar, pois na 

proposta deste consta que há propostas de alterações que apontam para um cenário 



ainda pior na educação especial. Flávia diz não saber explicar as questões que a 

professora levantou, mas que irá verificar as sugestões de alteração do Regimento, 

como a exclusão da função do professor de educação especial, a retirada das 

classes hospitalres e do atendimento docimiciliar, entre outros. Aimar, especialista, 

diz que a Flávia traz uma fala de que a Secretaria de educação está disposta a 

dialogar sobre o problema e que sugere que demos o nosso respaldo para que 

Solange converse diretamente com o prefeito sobre esse assunto. Cristiane, mãe de 

Enzo, relata como é ser mãe de uma criança especial. Relatou os números da 

Adacamp, dizendo que duzentos e trinta e duas (232) crianças estão esperando 

atendimento, pois o CAPS não atende. Relatou que Enzo tem necessidade de 

atendimento especial de transporte. Karina, professora, pede a fala para relatar 

como é ser professora de escola pública, pois é na escola pública onde aparece o 

sofrimento da população. Ela diz que os casos que as mães trazem são mais 

urgentes, mas que assim como não está no nosso campo de ação os alunos com 

hipóteses diagnósticas de problemas de saúde mental, como lembrou a Flávia, 

também não está no nosso espectro de ação os casos de alunos em situações 

variadas de violência; no caso da EJA, ela enumera: as mulheres em situação de 

violência doméstica, inclusive cárcere privado, os adolescentes envolvidos com o 

crime e o tráfico, cumprindo medidas socioeducativas, as adolescentes mães 

precocemente, os adultos que já cometeram crimes graves, entre outros. Ela coloca 

a preocupação de cortes nas HPs, que impedem o desenvolvimento de projetos; o 

controle de faltas com diário digital que ela teme que seja usado para aglutinar 

salas. Adriana Gomes, mãe, reiterou questionando quais são as formas de agir, 

como cidadãos deste Conselho. José Antonio, professor, propõe um 

encaminhamento: qual é a melhor forma de expandir e qualificar o atendimento das 

salas de recurso? Se há uma forma de acompanhar a secretaria e saber: Qual está 

sendo o encaminhamento para a construção desta política pública? Aimar chamou a 

atenção para o tratamento de dados, mas o que as mães estão trazendo não é o 

número de que trata Flávia, de dezesseis crianças sem atendimento, as mães 

trazem dados dos atendimentos que foram cortados, assim, o foco está na qualidade 

dos atendimentos oferecidos e se dão conta das necessidades das crianças e 

alunos que estão na rede. Deu-se prosseguimento à reunião com o último ponto de 

pauta: balanço da relação deste Conselho com a SME. Renato, presidente, disse 

que este Conselho precisa respaldar a construção e defesa do que queremos para a 

educação da nossa cidade. Flávia, SME, sobre a relação do Conselho da SME, 

relatou que já chegou a ir a reuniões de gestões deste Conselho anteriores e a 

discussão não chegava até a Secretaria e hoje o olhar que sai daqui tem gerado 

alterações. As diversas formas de olhar, pensando temas e demandando ações, faz 

com que o executivo tenha mais uma mente pensando junto a educação do 

município. Flávia continuou dizendo que, no ano 2016, tivemos um salto qualitativo 

neste Conselho em relação à SME e também nas relações entre si dos conselheiros. 

Ela conta que a diretora executiva sempre liga para relatar problemas, no sentido de 

pensar soluções imediatas, é a voz do Conselho ecoando no executivo, as pessoas 

vêem neste Conselho um lugar de busca de solução, de cidadania, de buscar 



resolver a situação e não apenas levantar demandas na intenção de provar que o 

executivo é incompetente. A diversidade tem dado bons frutos.  Flávia deu um 

retorno da questão do diretor João, colocada em reunião anterior, disse que o CAE 

já respondeu e que a verba para a construção da quadra da escola ainda está 

disponível. Adriana Macedo, sobre as relações Conselho(s)/SME, disse que 

começamos 2017 de forma ruim, porque os Conselhos de Escola não estão sendo 

ouvidos, como exemplo em relação às horas de HP; ela queixa-se: na educação 

infantil, perdemos o projeto Biblioteca, que já existia quando ela chegou em 2000. 

Estamos perdendo qualidade de atendimento. Aimar, especialista, colocou a 

questão do diário digital, disse que as pessoas não querem mais fazer HP, porque 

estão desgastadas, porque nos são colocadas demandas sem infraestrutura para 

atendê-las como é o caso da digitalização dos diários. Ela denunciou que os 

funcionários terceirizados novamente estão sem receber, quem recebe pelo Itaú 

recebeu e quem recebeu pelo Bradesco, não recebeu. E ela questionou: como criar 

um clima de qualidade na escola com esses problemas? José Antonio, professor, 

disse que estamos vivendo um momento de desmonte do estado, mas queremos 

discutir juntos com o poder público quais são as prioridades. Nosso trabalho na 

escola é de pensar a vida, a resistência, mas também nossa (re)existência. Como 

ficar sem os espaços de formação, dos HP e CHP? Ela ressalta que teve um 

problema no diálogo com o Juliano, ao pautar a questão de corte de HP e mudança 

do CHP em uma das reuniões para organizar o trabalho e agenda das comissões, 

mas que pede desculpas publicamente. Flávia pondera que nem tudo o que se é 

obrigado a fazer é o que você acha que é o ideal, mas é o possível. Ela diz que este 

é o ano de tentar manter as necessidades de atendimento básico, porque a 

recessão chegou. Elsa, diretora, disse que as relações não estão boas, porque 

chega a fala nas reuniões de que “a Secretária quer assim”, “a Secretária 

determinou assim”, ela disse que sobre os servidores, que “a gente não quer agredir, 

a gente quer se autodefender”. Que essa Secretaria se faça intermedir. Se temos 

crise, vamos gerenciar esse dinheiro. Ela completa dizendo que a assessoria de 

cidadania é de reclamação de cidadão, de quem cobra seus direitos. Adriana 

Gomes, mãe, disse que, como conselheira, gostaria de ficar sabendo das reuniões 

que acontecem entre a executiva, que sejam relatadas e na medida do possível 

sejam mais mistas. Ela queixou-se da falta de educação extrema entre os 

profissionais da educação, nas reuniões de diretores, nos Naeds, e sugeriu: “vamos 

segurar de todas as formas essas relações, vamos nos respeitar”. Disse ainda que 

quando trouxe a ideia de visita às escolas esperava comissões de visita às unidades 

e disse que está disponível e pede à executiva que varie mais os conselheiros que 

vão às visitas. José Antônio, professor, justificou para Adriana a correria que tem 

sido atender a essas visitas. Quanto à questão do seminário, os conselheiros 

debateram a melhor forma de fazê-lo, principalmente quanto ao tema. José Antonio, 

professor, deu como encaminhamento para o seminário: num primeiro momento os 

impactos das políticas impostas pela SME nesse início de 2017, na educação 

infantil, Ensino Fundamental e EJA e num segundo momento orçamento para a 

educação. Adriana Macedo relatou incoerências nesse “corte de gastos”, por estar 



havendo troca de empresa de informática, troca de computadores das secretarias da 

escolas, troca de todos os equipamentos das cozinhas das escolas. Ela destacou o 

não pagamento de horas extras na educação infantil, dizendo que essa ação fere o 

atendimento de qualidade no trabalho direto com as crianças nos agrupamentos, 

pois a SME nega o pagamento de horas extras para cobrir as abonadas das 

monitoras/ agentes de educação infantil. A orientação para as abonadas das 

monitoras são realizadas oralmente, pelo representante regional, o qual determina 

que é para as escolas se organizarem internamente. Diante disso, ela deixou a 

pergunta: como organizar a abonada das profissionais sem a substituição de outra 

profissional no atendimento das crianças? Precisamos de uma resposta oficial para 

essa ação, pois o trabalho das monitoras obedece a um modulo de crianças por 

adulto, de acordo com a faixa etária, como exemplo, no agrupamento II o modulo é 

de quatorze (14) crianças por adulto, sendo assim, sem a profissional o trabalho fica 

prejudicado.  Elsa, diretora, perguntou: qual é a prioridade da SME? Ela disse 

também que acha grave regimento escolar discutido em comissão, que agora 

abriram para as escolas, está no link que todas as escolas organizem um tempo 

para discuti-lo. Os conselheiros debateram os encaminhamentos finais e ficou 

acordado que para o Seminário será mantido o tema Orçamento, porque os 

conselheiros acreditam que a maioria das dificuldades que temos na Educação tem 

relação com as verbas e ao planejamento de uso. Foi proposto para fazer parte da 

mesa a professora Carminha e o Marighethi, sendo previsto para o dia treze de 

maio. Foi combinado que os conselheiros levantariam s os pedidos já feitos para a 

Secretaria, resultado das reuniões do ano passado, que ainda não tivemos retorno, 

pois uma vez que nos faltam dados, fica difícil efetivar o papel deste conselho e 

entendemos que a Secretaria é parceria neste processo e também quem possui tais 

dados. Gabriela questinou se a Minuta da Gestão Democrática foi arquivada, pois 

ouviu uma fala neste sentido, mas não souberam responder. Renato disse que iria 

perguntar à Secretaria de Educação. Após o Seminário o Conselho focará o trabalho 

na discussão da proposta de alteração do Regimento das escolas. Renato, 

presidente, ficou de enviar a todos a proposta por e-mail. Encaminhou ainda um 

documento pedindo reunião urgente para discutirmos o fim do contrato dos zelados. 

Estiveram presentes na reunião onze (11) conselheiros titulares e nenhum 

suplentes, além das mães da Educação Especial Celina Renata Silva e Cristiane 

Maria da S. Souza. Eu, Karina Mayara Leite Vieira, segunda secretária, lavrei a 

presente ata. 

 

 

 

 

 



 

 

 


