
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

1ª REUNIÃO –  11/02/2017 (ORDINÁRIA) 2 

Aos onze dias de fevereiro de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros 3 

do Conselho das Escolas Municipais de Campinas no CEPROCAMP, para reunião 4 

ordinária, tendo como pauta: informes sobre a CONAE, planejamento financeiro da 5 

SME para o ano de 2017, calendário deste Conselho. Às quartorze horas e trinta 6 

minutos, não tendo quórum, os conselheiros votaram pelo prosseguimento dos 7 

trabalhos. Renato, pai e presidente deste Conselho, coordenou a reunião. 8 

Justificativas de falta: Adriana Gomes, mãe, José Antônio, professor, Héctor, 9 

especialista, Niraldo, SME, Ricardo, pai. Sobre a CONAE, Renato informou que não 10 

há nenhuma previsão, e a avaliação que se faz é que não terá CONAE este ano, a 11 

última reunião foi em abril, e, desde o impeachment, o Fórum Nacional de Educação 12 

(FNE) não tem se reunido, quem ficaria responsável seria o MEC, que está focado 13 

na reforma do Ensino Médio, problemas com orçamento também estão dificultando a 14 

realização do evento. Renato apresentou um documento do Fórum Nacional de 15 

Educação, disponibilizou cópias para os conselheiros, trata-se de uma carta do 16 

coordenador do FNE, que sintetiza o cenário atual, relatando uma política de 17 

esvaziamento da participação na construção da educação pública no país. Adriana 18 

Macedo, professora, perguntou se debaixo para cima não há organização estadual, 19 

regional, municipal, e pergunta como esses órgãos estão se comportando? Qual o 20 

posicionamento desses entes? Flávia, Secretaria Municipal de Educação (SME), 21 

lembra que o Fórum Municipal de Educação (FME) não é a Secretaria, e se o Fórum 22 

deliberar se reunir com outros Fóruns e tomar um posicionamento, cabe ao Fórum e 23 

seus membros. João, diretor, que era membro titular do FME, disse que a 24 

dependência de uma organização via estadual, fica com sua autonomia relativa, por 25 

necessitar de um aval da Secretaria Estadual, os Fóruns Municipais têm uma certa 26 

dependência do estado. Ele relatou que, no FME, a discussão foi que, se Campinas 27 

fizesse uma Conferência, seria em âmbito regional. Adriana, professora, disse que 28 

para ela está claro que a SME não é o Fórum, mas enquanto secretária e prefeitura, 29 

há esse interesse em se manifestar a respeito da CONAE? E o Fórum também deve 30 

se posicionar e questiona se está se discutindo ou se somente está em situação de 31 

espera. Luís Roberto Marighetti, SME, disse que quando ele trouxe a preocupação 32 

de pensar essa discussão no Conselho para informes da CONAE é porque havia 33 

essa discussão na SME, estava-se discutindo inclusive a data da nossa Conferência 34 

Municipal para não chocar com a CONAE. Os municípios ou os estados não podem 35 

fazer a CONAE porque é uma Conferência Nacional e não é possível compor o 36 

número de delegados, inclusive é preciso ter uma mobilização dos municípios, pois 37 

quem serão mais prejudicados são os municípios já que o tema da CONAE seria 38 

regime de colaboração, e hoje quem mais sofre com esse regime são os municípios. 39 

Renato perguntou se esse Conselho poderia se posicionar e tanto Marighetti e João 40 

disseram que pensam que sim, pois a maioria dos municípios não possui este tipo 41 

de Conselho ou mesmo o Fórum Municipal de Educação. Renato, presidente, 42 



questionou os conselheiros, se, no caso de escrevermos um documento, faremos 43 

um movimento isolado nosso ou articulado. Marighetti disse que o caminho para se 44 

fazer esse documento seria o Fórum, pois este tem representação de várias 45 

entidades. Elsa, diretora, lembrou que há representantes da Secretaria e deste 46 

Conselho no FME. Encaminhamento sobre o ponto de pauta informes da CONAE: o 47 

Conselho irá fazer um documento ao MEC em protesto à não organização da 48 

CONAE e encaminhará ao Fórum no sentido de instigar um posicionamento deste. 49 

Adriana Macedo, professora, perguntou o que está sendo afetado a partir das 50 

alterações do novo governo, pergunta sobre o FUNDEB. Marighetti, SME, diz que o 51 

FUNDEB foi afetado pela queda de arrecadação, não há como não recolher verba 52 

para o FUNDEB porque é uma lei nacional, havia uma discussão de sobre a 53 

manutenção do FUNDEB ou abertura para outras formas de financiamento. Em 54 

2018, o FUNDEB se extingue e não há uma previsão de como ficará, é preocupante 55 

porque para alguns municípios essa é quase a única forma de arrecadação. 56 

Segundo ponto da pauta, planejamento financeiro da SME para o ano de 2017, 57 

Renato lembrou que se trata de discutir quanto está sendo previsto de gasto para 58 

este ano na rede, então este Conselho tinha enviado uma solicitação à SME. Flávia, 59 

Assessora de Cidadania da SME, respondeu dizendo que as pessoas indicadas 60 

para esta discussão seriam o chefe de gabinete, Niraldo, que é novo no cargo, ou o 61 

chefe do financeiro, que também é novo, e propõe que este ponto de pauta fique 62 

para a próxima reunião. Flávia adiantou que a receita diminuiu em todos os 63 

municípios e que a prioridade é manutenção dos trabalhos na rede, citou que há a 64 

construção de três creches, ela sugeriu que os conselheiros representantes do 65 

Fórum e do Conselho Municipal tragam as informações de interesse deste Conselho 66 

às reuniões, como a respeito deste ponto. Há uma proposta de reunião entre o chefe 67 

de gabinete para a Executiva para fechar como será feito este debate. João, diretor, 68 

disse que achou uma informação de repasse do PAC, que fazia parte do Programa 69 

Pró-Infância, um dos repasses do PAC é para construção de quadras, e descobriu 70 

que houve repasse para três escolas, inclusive para a sua unidade. Ele disse que 71 

passou a informação ao Conselho de sua unidade, questionando a SME, e que o 72 

Conselho de sua unidade fez um documento à SME, cada escola recebeu em torno 73 

de cento e setenta (170) mil reais e o total do repasse gira em torno de quinhentos 74 

(500) mil, porém até hoje nenhuma escola foi coberta. Ele disse que o documento do 75 

Conselho de sua escola foi enviado em dezembro, mas não obtiveram resposta, ele 76 

então ligou para o supervisor da sua unidade que o orientou a ligar em dado setor 77 

que confirmou realmente o repasse de verba e o informou que este estava em vias 78 

de se extinguir, e a justificativa foi de que a Prefeitura não “teve pernas” para fazer a 79 

licitação. Ele relatou que estava procurando uma informação do PDDE e ele disse 80 

que encontrou esses documentos de repasses do PAC, inclusive de repasse para 81 

construção de creches e que a informação que ele teve é de que este dinheiro está 82 

aplicado em poupança. Diante das demandas e informações, Bruna, monitora, 83 

propõe uma reunião extraordinária para março. Neudenir, professor, relatou que há 84 

um problema com o envio da pauta do Conselho Municipal de Educação (CME) com 85 

antecedência, que de forma inédita para a última reunião, a pauta foi enviada com 86 



dois dias de antecedência, e justificou sua falta naquele Conselho por compromissos 87 

familiares e se queixou de não ter dispensa para participar das discussões do CME. 88 

Elsa, diretora, disse que a última prestação de contas do PAC foi em dois mil e treze 89 

(2013), em um Seminário no São José, no projeto anterior uma das quadras 90 

cobertas foi do Caic, e disse que quando estava no Caic, antes de 2013, fez a 91 

prestação de contas dessa verba. Adriana Gante, mãe, fez o relato da sua presença 92 

na última reunião do FUNDEB e trouxe extratos de gastos com manutenção dos 93 

prédios e disse que houve aumento na verba de cinco por cento (5%) no FUNDEB, 94 

apesar do momento de crise no país. Marighetti, SME, sobre as questões de 95 

Neudenir, disse que envio das pautas devem ser colocados no Conselho Municipal, 96 

e lembra que esse Conselho (Municipal) precisa ser passado por mudanças para 97 

garantir a participação, dada a ineficiência deste, que tem dificuldade em constituir 98 

quórum para as reuniões. Ele disse que o que é feito no FUNDEB e Conselho 99 

Municipal não parece ser exatamente o que este Conselho está pedindo, esses 100 

colegiados lidam com o acompanhamento social das verbas, a Secretaria apresenta 101 

balancetes, e que isso não é o planejamento de gastos, que é o que pede este 102 

Conselho. Neudenir, professor, disse que as reuniões do Conselho Municipal são 103 

protocolares, que às vezes há algumas questões, como uma questão apontada por 104 

Adriana Gante a respeito de gastos com fogão. Marighetti disse, sobre o PAC, que 105 

ele tem a impressão de que não tem havido mais repasses, por isso que a última 106 

prestação foi em 2013 e que, de fato, é preciso esclarecer isso sobre a verba para 107 

as quadras. Renato, presidente, falou sobre a construção de três creches, que são 108 

com o dinheiro do PAC, ele disse que a comunidade do Abaeté e El Dourado 109 

(bairros Nova Mercedes, San Diego, na região Sul), onde as creches serão 110 

construídas, é mobilizada e gostariam de ter uma Comissão de acompanhamento 111 

das construções. Sobre a dificuldade de participar das reuniões do Conselho 112 

Municipal, Renato perguntou aos representantes da Secretaria se haveria a 113 

possibilidade de uma comunicação direta da SME com a escola para possibilitar 114 

essa participação. Encaminhamento da discussão do planejamento de gastos da 115 

SME, que não aconteceu hoje. Flávia, SME, sugeriu que se pense inicialmente nas 116 

questões que temos para não correr o risco de trazer um convidado e não termos 117 

clareza das questões. Marighetti, SME, esclareceu as diferenças entre orçamento/ 118 

plano de aplicação e gastos, porque os gastos dependem da receita. Elsa, diretora, 119 

esclarece que o orçamento faz parte da Lei Orçamentária Anual, ela disse que 120 

espera que alguém ofereça um planejamento para os gastos de acordo com a 121 

previsão de receita. Marighetti disse que, além disso, é preciso apresentar como 122 

será feito em caso de baixa na receita, o que será priorizado. Adriana, professora, 123 

dentro dessa discussão de planejamento, ela disse que deve entrar os repasses, 124 

inclusive esses que estão em vias de se perder, tendo esclarecimento de onde vem 125 

o dinheiro para a educação. Renato, então, sugere que se tenham dois momentos, 126 

um de esclarecimento sobre as receitas da educação, de onde vêm as verbas e 127 

outro sobre o planejamento de gastos. Gabriela, professora, disse que, como 128 

conselheira, gostaria de ter essas informações anteriormente à discussão. João, 129 

diretor, disse que boa parte dessas informações tem na internet, disse que temos 130 



direito de ter essa informação, que como servidores, tanto nós, como o prefeito ou a 131 

secretária, trabalhamos para a população, temos o direito de ter essa informação e a 132 

gestão tem o dever de prestar esses esclarecimentos. Marilsa, mãe, pergunta se 133 

não seria função nossa como conselheiros e cidadãos participar das decisões de 134 

prioridade de gastos em caso de falta de receita. Renato, para encaminhar, disse 135 

que entende que essa discussão sobre planejamento de gastos teria dois 136 

momentos, um de esclarecimento como se compõe a receita, de onde vêm as 137 

verbas, e um segundo momento de apresentação do orçamento, e sobretudo do 138 

planejamento de gastos, das prioridades em caso de baixa na receita. Gabriela, 139 

professora, lembrou de um ponto que foi muito debatido no ano anterior que é a 140 

compra de materiais que uma escola pede e todas as escolas recebem e depois 141 

falta verba para outras necessidades da escola. Flávia, SME, também destacou, a 142 

respeito de materiais que são recebidos, mas, uma vez na escola, não são incluídos 143 

no trabalho pedagógico, e pensa que todo material pode ser aproveitado e que se 144 

não é usado, ou apenas distribuído sem trabalho, também é um problema e 145 

responsabilidade do educador que está na escola. Ela relatou como se dá a escolha 146 

da compra desses materiais, com a consulta dos CPs, com os quais os OPs se 147 

reúnem e se essa consulta não está sendo feita, é preciso questionar. Elsa, diretora, 148 

reportando-se à Flávia, citou três itens que não se encaixam na teoria de que todo 149 

material pode ser aproveitado: material de consumo consciente (gibis da Turma da 150 

Mônica), com 22 remessas de gibis, um para cada criança, sendo que foram 151 

recebidos gibis repetidos; material Içami Tiba, que era contrário à proposta da 152 

escola, e o Tecnokit, que chegou e ninguém sabia o que era, foi feita formação, 153 

professores foram à formação e não utilizaram. Gabriela, professora, questionou se 154 

essa verba com esse tipo de material poderia ser destinada à escola e gasta com 155 

seu projeto pedagógico. Marighetti, SME, disse que concorda que o processo de 156 

compra é um problema, ele esclarece que o kit Içami Tiba foi comprado porque 157 

houve uma consulta e os educadores sugeriram esse título, sobre o kit consumo 158 

consciente, ele disse que foi uma doação do Procon, lhe parece, à SME, que não 159 

tinha controle de quantas revistas chegariam. Marighetti sugeriu um nome para a 160 

discussão do orçamento/planejamento de gastos, Carminha, professora da rede 161 

aposentada. Adriana Macedo lembrou que a rede de Campinas se apoderou do 162 

caixa escolar com muita dignidade e lembrou que em sua escola está sendo feita 163 

uma reforma no banheiro com o caixa escolar, e que para isso terá que “apertar” o 164 

orçamento da escola. João sugeriu a professora Teresa Adrião para participar desse 165 

debate. Renato, presidente, apresentou o calendário deste Conselho para 2017 para 166 

apreciação dos conselheiros, justificou a proposta de mudança das ordinárias para o 167 

segundo sábado, uma vez que os feriados coincidem com o terceiro sábado em dois 168 

meses (abril e junho), fez uma proposta de trabalho para as Comissões, que tenham 169 

início em março. Flávia disse que a Assessoria de Cidadania está experimentando 170 

um planejamento das ações que lhe cabem na forma de participação direta dos 171 

conselheiros, o que ela chama de representação, citou o exemplo de convite que fez 172 

aos professores de EJA para ouvir o que os profissionais vivem e pergunta se os 173 

conselheiros concordam com essa forma de consulta. Bruna propôs a elaboração de 174 



boletins para enviar às escolas com informes das reuniões. Os conselheiros 175 

discutiram as formas de se fazer esse boletim. Renato sugeriu uma comissão que 176 

elaboraria, aprovaria e divulgaria esses boletins e também a mesma comissão 177 

proporia a atividade de formação. A comissão foi composta por Renato, Karina, 178 

professora, Bruna e Érika, mãe. Adriana Macedo sugeriu que marcássemos 179 

presença como Conselho nas reuniões de diretores para falar sobre a eleição dos 180 

Conselhos de Escola. Renato, sobre a eleição para cargos vagos, explicou que é 181 

preciso fazer eleição para os segmentos que estamos com menos de cinquenta (50) 182 

por cento entre titulares e suplentes. Flávia, SME, disse que a data para eleição 183 

sugerida está com um prazo apertado, pois a data para as escolas enviarem as atas 184 

com as eleições dos Conselhos de Escola é quinze (15) de março e sugere uma 185 

mudança para a primeira semana de abril, com algum conselheiro para acompanhar. 186 

Foi discutida também a viabilidade da data de renovação do Conselho em dezesseis 187 

(16) de setembro. Renato encaminhou de protocolarmos esse calendário na SME. 188 

Esses encaminhamentos apresentados foram aprovados pelos presentes. Renato 189 

fez uma questão que foi colocada por Gabriela e José Antonio à executiva, sobre 190 

como está HP, que, Gabriela completou dizendo que teve a informação de que 191 

apenas as escolas integrais estão autorizadas a retomarem seus projetos com HP. 192 

Marighetti disse que conforme a receita está se normalizando as horas extras e lhe 193 

parece que outros tempos também seriam normalizados. Os conselheiros discutiram 194 

essa questão, conforme as informações que chegaram até eles. Renato encaminhou 195 

de pedirmos uma reunião com Juliano para tratarmos deste ponto. Estiveram 196 

presentes na reunião doze (12) conselheiros titulares e dois (2) suplentes. Eu, 197 

Karina Mayara Leite Vieira, segunda secretária, lavrei a presente ata. 198 


