Centésima octogésima sétima (187ª) reunião extraordinária, do Conselho Municipal de Educação (CME),
realizada aos seis dias do mês de novembro de 2018, na Casa dos Conselhos no município de Valinhos. Presentes
os seguintes conselheiros do biênio 2017-2019: Frederico Rodrigues Póvoa Leal, Zeno Ruedell, Ana Angélica
Júlio, Olivo Bedin, Fábio Luiz Gouveia, Marisol Mantovani Barbarini, Christiane Fátima Videira Joaquim, Milton
Cesar Xavier, Thaís Duarte Esnarriaga, Elisiane Juliato Mazzali Costa, Renata Lobo Catusso, Odilon Marciano
Mato, Lidiane Cristina Delgado Ortigosa, Alice Benedita Candido de Andrade. Justificaram ausência: Luciana
Maria Schiavinato Von Zuben, Caio Fernando Aguiar e Anderson Rogério Reis dos Santos.
a) - ORDEM DO DIA:
I.
Aprovação do discutido e encaminhado na reunião anterior;
II.
Organização do CME: Regimento Interno, Revisão da Lei e possibilidade de unificação com
outros Conselhos: a Comissão irá se reunir nos próximos dias para verificar as questões legais e
práticas referentes à proposta; o conselheiro Zeno informou que foi encaminhada, na data de
hoje, rede complementar pois alguns segmentos não conseguiram representatividade no
FUNDEB. A conselheira Elisiane informou que houve queixa de uma mãe que se candidatou para
participar do FUNDEB, dizendo que, devido ao horário da eleição, muitos pais não conseguiram
votar.
III.
Comissões internas e externas
a. Revisão do estatuto do magistério: O conselheiro Zeno esclareceu que está aguardando
retorno da SAI, da Secretaria da Fazenda e da SAJI, confirmando uma reunião que está
prevista para o dia 13/11, às 13h, na SE, mas ainda dependendo de confirmação final.
b. Quadro de apoio escolar: o conselheiro Frederico informou que está agendada uma reunião
para a data de hoje, às 14h, objetivando o início dos trabalhos.
c. Fórum e Plano Municipal de Educação: a comissão de avaliação e monitoramento se reunirá
com a comissão técnica, que está corrigindo o plano no momento. O conselheiro Frederico
confirmou que a eleição da comissão de avaliação e monitoramento ocorrerá na data de
hoje. Como não houve inscrição de representantes de ADI´s, foi realizada a proposta de que
seja feita a indicação de um dos representantes da comissão do quadro de apoio do
magistério na reunião de hoje. A conselheira Ana Angélica informou que recebeu a
orientação de que sejam colocadas no relatório todas as dificuldades encontradas na
correção do plano e em relação à demanda toda da rede. Acredita que entre março e abril
deverá ocorrer o fórum. Ressaltou que o Plano é para o município e não apenas para a rede
municipal de ensino. O conselheiro Frederico reforça a importância de estarmos atentos às
interferências externas em relação ao movimento que busca proibir nas escolas a
pluralidade de ideias, conhecido como “escola sem partido”. A conselheira Ana Angélica
também esclarece que a questão de gênero é importante e não há possibilidade de isentarse. Também reforçou a importância da clareza dos documentos, considerando inclusive em
relação à BNCC. Foi colocada no conselho a questão do respeito à diversidade que deve ser
buscado na educação, acima de tudo. Foi feita a sugestão pelo CME de palestras nas escolas,
após verificar o conteúdo e abordagem do palestrante, e que também sejam trazidas
temáticas pertinentes para o fórum e possíveis palestrantes.
IV.
Organização da Rede Municipal de Ensino
a. Solicitação de calendário 2019 da rede para a última reunião de 2018: o conselheiro Zeno
esclareceu que o calendário já foi montado mas ainda não foi homologado; se prontificou a
verificar as redes vizinhas para coincidir período de férias.
b. Definição dos trabalhos para 2019: Regimento da rede/Guia de normas: será necessário
compor uma comissão para discutir a programação.
Formação de professores: a conselheira Ana Angélica esclareceu que essas formações estão
sendo previstas com algumas temáticas específicas. A secretaria tem tentado não trazer
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consultorias. Acredita que funcionaria melhor se fossem sugeridos nomes e o contrato feito
via Secretaria. Agradece os gestores pela abertura que possibilitaram a participação dos
professores nas reuniões de discussão do currículo da educação infantil ao fundamental II.
O conselheiro Zeno observou a crescente participação nos cursos de formação continuada,
especialmente neste ano de 2018. Está elaborando relatório para entregar ao executivo
com o que ocorreu e o que será necessário para o próximo ano. O conselheiro Frederico
alertou para a necessidade de socializar as informações do Conselho e viabilizar às unidades
escolares e outros órgãos com o que tem sido feito pelo CME e pela SE. Proposta: elaborar
um “resumo” do que foi discutido pelo CME – informar à população e às escolas. Elaborar
um relatório da gestão do CME: boletim sobre atividades realizadas para serem entregues
às unidades. O conselheiro Frederico informou que para a elaboração desse boletim ficou
composto o seguinte grupo: Anderson e Frederico. O conselheiro Milton sugere que o
boletim tenha links que acessem a página com mais informações.
A conselheira Ana Angélica esclareceu que foram solicitados estagiários de diversas áreas
em nível superior e o conselheiro Zeno informou que ontem chegou a autorização para
contratação desses estagiários, mas foi solicitado que se aguarde o próximo ano. Serão
contratados via Centro de Integração Escola-Empresa - CIEE. O conselheiro Zeno ficou de
verificar a situação para utilização da verba.
V.

Prestação de contas / Fundo Municipal de Educação
a. Retorno do Ministério Público: respondeu que não é papel do MP dar suporte para o
Conselho em relação à orientação dos conselheiros sobre papéis e funções;
b. Audiência pública: dia 22/11 audiência pública sobre diretrizes orçamentárias - dificuldade
em entender os recursos orçamentários. Proposta de participação na audiência e discussão
na reunião de 27/11.
c. Previsão de orçamentos para 2019: O conselheiro Zeno esclarece que foi feito um trabalho
para encaminhamento das necessidades, mas sabendo que seriam realizados alguns cortes.
A LDO prevê aumento na arrecadação da receita para 2019. A conselheira Ana Angélica disse
que foram apontadas as necessidades de sala de recursos, formações. Como o PAR não foi
devidamente preenchido, a verba não foi recebida. Agora o PAR foi atualizado e
regularizado - deverá vir a verba e o material, sendo determinados lançamentos serão
realizados pela Fazenda para ter o direito de pleitear determinadas verbas, esclareceu o
conselheiro Zeno.
O conselheiro ZENO recebeu um processo que a pedido do Jurídico fosse dada ciência do
CME – além das creches contratadas, temos as filantrópicas e as municipais. Recebeu o
processo n° 15.484/2018, sobre as filantrópicas – O Instituto Esperança tem 3 unidades
com 309 crianças, funcionando normalmente. O conselheiro Zeno acompanhou a visita com
o tribunal de contas nessa instituição. A creche tia Nair existe há 36 anos e funciona em
uma casa doada por uma família no bairro Bom Retiro – casa foi adequada para atender às
crianças. Em 2017 já sinalizaram que não continuariam com o atendimento de 80 crianças.
Em 2018 continuaram atendendo. Em 2019 deixarão de receber a verba da FEAC, além da
verba da prefeitura por criança. Devido às leis a FEAC não poderá mais investir fora do
município de Campinas. Devido também à dificuldade de substitutos para atender às
crianças. No dia 05/09 a prefeitura recebeu documento comunicando o encerramento das
atividades.
A falta de vagas nas creches é um grande problema em Valinhos – foi feita uma solicitação
da Tia Nair e do Instituto Esperança para ver se legalmente haveria possibilidade do

Rua 31 de Março s/nº, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperança, Valinhos-SP, CEP: 13270-372
Fone: (19) 3859-1584 e 3859-9191

Instituto Esperança assumir no mesmo espaço a gerência da tia Nair – o contrato é passível
de aditivo em valor pois está relacionado ao número de crianças - o que permite aditivo de
valor para o Instituto Esperança – CME deve tomar ciência do processo – para oficializar o
aditivo do Instituto Esperança.
VI.

Finalização dos trabalhos do ano de 2018
a. Proerd:
i. O conselheiro Frederico comentou sobre nova manifestação inadequada do
Vereador Secafim sobre o posicionamento do CME em relação ao PROERD;
ii. Clareza sobre necessidade de resolver o problema legal e programático – sob pena
de encaminhamento ao Ministério Público;
iii. Conversas estão sendo iniciadas com órgãos públicos que sempre lidaram no
município com a questão – COMEM, dentre outros – para elaborar um projeto de
trabalho em relação à temática;
b. Próxima reunião – fechamento de questões para 2018 e previsão de trabalhos para 2019

Nada mais havendo, o presidente Frederico Rodrigues Póvoa Leal deu por encerrada a presente reunião, da qual
eu, Thaís Duarte Esnarriaga, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais
conselheiros presentes. Valinhos, 06 de novembro de 2018.
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