Centésima octuagésima quinta (185ª) reunião ordinária, do Conselho Municipal de Educação (CME), realizada
aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2018, na Casa dos Conselhos no município de Valinhos. Presentes os
seguintes conselheiros titulares do biênio 2017-2019: Frederico Rodrigues Póvoa Leal, Zeno Ruedell, Olivo Bedin,
Fábio Luiz Gouveia, Marisol Mantovani Barbarini, Ana Angélica Júlio, Christiane Fátima Videira Joaquim, Luciana
Maria Schiavinato Von Zuben, Milton Cézar Xavier, Caio Fernando Aguiar, Thaís Duarte Esnarriaga, Anderson
Rogério Reis dos Santos, Mônica D. V. de Almeida Evangelista, Elisiane Juliato Mazzali Costa, Renata Lobo
Catusso. Presentes os seguintes suplentes: Marcelo Carline Queiroz, Danilo Nascimento Faria, Armando de
Souza Amaral. EXPEDIENTE I – Comunicação e justificativa de ausências de conselheiros – não houve justificativa
de faltas; EXPEDIENTE II – Leitura, discussão e aprovação das atas anteriores – as atas foram aprovadas.
EXPEDIENTE III – Informes e correspondências recebidas para dar ciência aos conselheiros: não foram recebidas
novas correspondências. EXPEDIENTE IV – Informes gerais dos conselheiros – O conselheiro Danilo questionou
sobre como se dá o recebimento do adicional de difícil acesso e a conselheira Marisol esclareceu que esse
benefício é pago somente pelas aulas efetivamente ministradas. O conselheiro Danilo também questionou sobre
os critérios para retenção de alunos no final do ano letivo e foi esclarecido que esse ponto deverá constar no
Guia de Normas da Rede. Também foi levantado o questionamento sobre a situação dos professores
plantonistas, se os mesmos no processo de remoção serão considerados adidos. O conselheiro Marcelo
esclareceu que esses profissionais entrarão no processo de remoção como todos os demais professores
ingressantes. EXPEDIENTE V – Solicitação de inclusão de pauta: situação da merenda nas escolas municipais,
tanto nas CEMEIs quanto nas EMEBs. ORDEM DO DIA I – Organização do CME. a) Representação dos alunos:
ficou definido que uma comissão do CME se organizará para realizar a eleição do representante de aluno in loco,
registrando a ata que será anexada ao processo eleitoral. Ficou definida a data de primeiro de outubro, às
dezenove horas, na EMEB Cecília Meireles. Ficarão responsáveis pelo processo os conselheiros Danilo, Marisol
e Luciana. II. Movimento dos servidores públicos – a) Reunião da remoção – foi colocada a questão pelo
conselheiro Frederico de estranhamento em relação à realização da reunião mesmo diante de uma grande
mobilização de servidores e com quórum de aproximadamente 1/3 de diretores. O conselheiro Zeno esclareceu
que decidiu pela manutenção da reunião em função do agendamento prévio, sendo mantido para os que não
puderam comparecer, o envio das atas por meio de e-mail. b) Situação para definir os dias da reposição
referentes à paralisação – foi questionada a forma como se deu a definição por parte da Secretaria de Educação
em relação às datas definidas, podendo provocar problemas de ordem profissional por compromissos
assumidos anteriormente pelos servidores que participaram da paralisação; há a problemática do trabalho ao
sábado sem o pagamento dos 50%; dentre outros. A conselheira Marisol lembrou que no final da rede enviada
consta a informação de que os casos específicos deverão ser encaminhados para a supervisão de ensino. O
conselheiro Zeno afirmou que o diretor da unidade escolar terá autonomia para garantir que os profissionais
não sejam prejudicados. Foi perguntado se a reposição de aulas deverá ser realizada conforme a rede enviada
e foi esclarecido que sim, exceto no caso das escolas EMEB Orestes Quércia, EMEB Edina Bampa da Fonseca,
EMEB Antônio Mamoni e EMEB Horácio de Salles Cunha, as quais já haviam programado eventos nas datas
agendadas para reposição. III. Comissões internas e externas – a) Revisão do Estatuto: de acordo com o
conselheiro Zeno, a publicação do decreto de número 9.927, de 24 de setembro de 2018 ocorrerá na data de
hoje; b) Quadro de Apoio Escolar: o conselheiro Zeno esclareceu que já foi encaminhado o pedido de portaria e
aguarda definição de prazos. c) Comissão de Gestão: foi esclarecido que as reuniões estão ocorrendo. d) Fórum
e Plano de Educação: será realizada a eleição da Comissão Organizadora do Plano Municipal da Educação para
efetivar a revisão do Plano em questão. Serão mantidos os nomes já indicados e haverá a possibilidade de
realizar novas inscrições. IV. Organização da Rede Municipal de Ensino – Regimento Comum das Escolas, Guia
de Normas da Rede e definição de calendário da rede – prejudicados pelo avançado horário. V. Prestação de
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contas/Fundo Municipal de Educação – aguardando o agendamento da reunião com o Ministério Público. VI.
Manutenção das Escolas e Merenda Escolar – foram apontados problemas em relação à qualidade da merenda
e à falta de itens, tanto nas creches quanto nas escolas de ensino fundamental. Ficou definido que a Secretaria
de Educação trará as informações necessárias ao Conselho na próxima reunião. 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, 25 de setembro de 2018.
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