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DUCAÇÃOATA DA COMISSÃO PERMAN

Aos 24(vinte e quatro)dias do mêsde aposto de2021, às16:23 horas, utilizando
a plataforma de vídeo conferência, tendo em vista a situação de pandemia e
calamidade pública decreta no Município deRibeirão Preto, reuniu-se a Comissão
Permanente de Educação, para deliberação e esclarecimentos de questões
importantes para os trabalhos desta Comissão, composta pelos Vereadores
Gláucia Berenice Moreno (Presidente), BrandoVeiga (Vice-presidente), Bertinho
Scandiuzzi, Coletivo Popular Judeti Zill e Ramon Todas as Vozes (Membros). O

Presidente da Comissão de Educação , iniciaotrabalho, cumprimentando a todos
os presentes, registrando as presenças dos vereadores Ramon Todas as Vozes,
Coletivo Popular JudettiZili e BrandoVeiga, bem como dos convidados Sr Felipe
Elias Miguel - Secretário de Educação Municipal, Sr Márcio Silva Presidente
Conselho Municipal de Educação e a Sra Benedita Rosa Gonçalves Conselheira no
Conselho Municipal de Educação. O Presidente da comissão, informa que a pauta
da reunião é para a apresentação do Projeto de Lei que esta tramitando na
Câmara Municipal de número 62, que dispõe dobrea organização do Conselho
Municipal de Educação de Ribeirão Preto e quefoi convidado o Sr Felipe Elias

Miguel, para que possa apresentar as principais propostas do projeto de lei. A

vereadora Judeti Zilli cumprimenta todosos presentese fala da importância deste
projeto de lei que comídica o processo eleitorial do conselho municipal. O

vereador Ramon cumprimenta a todos os presentesefala sobre participar neste
primeiro momento para ouvir sobre este movimento de reestruturação do
conselho municipal. Fala sobre a importância do Conselho Municipal de Educação
e a preocupação com algumas mudanças e reestruturações que a Prefeitura
Executiva vem fazendo, e em algumas vezes sem um debate amplo com a

sociedade civil. A vereadora Glúacia Berenice, no uso de sua palavra, registra o
recebimento de uma manifestação da Associação Nacional de Pesquisa e
Financiamento da Educação que foi entregue pelo Sr Marcio Silva, endereçada ao
presidente da Câmara e também da Associação Nacional de Política e
Administração da Educação essas suas manifestações depois serão
disponibilizados para os membros da comissão de educação os demais membros,
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a vereadora então passa a palavra ao Sr Felipe Elias, secretário de educação do

municipio de Ribeirão Preto. O Sr Felipe agradece a oportunidade para explicar
sobreoprojeto 62/2021, e afirma que a apresentação do projeto pelo Prefeito
Municipal, dentro desua legitimidade é um projeto de alteração do Conselho, é

uma organizaçãodo Conselho Municipal de Educação, ampliar a participação da

sociedade civil e de alguma forma trazer alguma paridade que é legítima no
“âmbito dos conselhos municipais, buscamos também corrigir algumas questões
“que não mais fazem sentido especialmente em razão de alteração de legislação

por exemplo na questão de estudantesde nivel médio e estudantes maiores de
16 anos que era algoque estava contemplado mas que no nosso entender há

meios mais adequados para a participação dos Estudantes. Observamos que há

um desequilibrio nas discussõese participação de pessoas que já têm o segmento
representado e que estão em cargo de um segmento que acabam atuando no
Conselho em outros segmentos isso de alguma forma inibe ou impede a

participação daquelas pessoas que deveriam estar ali,o que muitas vezes os

objetivos do Conselho não são atingidos. Apresentamos então uma atualização
Legislativa, a composição apesar de ser mantido os 21 membrosé trazido uma

paridade, são trazidos atores que estão na educação no dia-a-dia. Queremos
garantir que se faça uma participação deatores que fazem parte efetiva na

educação. Também de alguma forma colocar alguns prazos, pois algumas vezes.

os prazos do Poder Executivo são bem diferentes dos prazos que estão ali no

conselho, o chefe do Poder Executivo temodever de cumprir com os prazos, o
muitas vezes esses prazos se mostram incompatíveis, porque o Regimentohoje
não tem prazos pré-estabelecidos ou prazos máximo para deliberações. A

pretensão do poder público, é que cada função fique em seus conselhos

especificos e a questão de normatizar, deliberar as funções principais do

conselho, fique no Conselho Municipal de Educação. Apóso convidado Felipe

explanar os principais pontos do projeto, a vereadora Glaúcia Berenice passa a

palavra aoSr Danilo. Comapalavra o Sr Danilo, pergunta 30 Presidente do

Conselho Municipal Sr Marcio Silva e a Sr Benedita, qual é a análise docolegiado
do Conselho Municipal de Educação em relação a este projeto nas questões do

legalidade e constitucionalidade, gostaria que o Márcio e a Benedita trouxessem
elementos para fundamentar a posição dos vereadores desta comissão e

consequentemente também da CCJ. Em questão de ordem a vereadora Judetti

Zil, pede para encaminhar duas questões ao Conselho Municipal de Educação na

pessoa do Sr Marcio Silva e da Sra Benedita,no sentido de esclarecerem qual a

atual composição o conselho municipal de educação e como ficaria a proposta
que foi encaminhada esta casa de acréscimo de participação elencados pelo
governo municipal. Com a palavra o convidado Sr Marcio Silva, cumprimenta a

todos e inicia ressaltando informações sobre o que é o Conselho Municipal de
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Educação, fotos com detalhamentos de informações que constam integralmente
ravados de forma audiovisual entre 00:20:44a00:24:10, após as explicaçõeso

Sr Marcio informa quea composição do Conselho Municipal são 21 conselheiros
titulares, 21 suplentes sendo 13 da sociedade civil e que o conselho é um órgão
deliberativo, normativo, consultivoefiscalizador, todas as plenárias, as sessões
são públicas e abertas a todos âqueles que tem interesse em participar, inclusive
com direito a voz, o conselho cumpriu todas as exigências e consultas que a
Secretaria Municipal de Educação submeteu ao Conselho Municipal de Educação.
Nãohá um olhar do poder público às necessidades do conselho e mesmo assimoconselho vem cumprindo as suas atribuições. Alterar o conselho, ampliar a

participação de membrosda sociedade civil não é um problema ao Conselho
Municipal de Educação, o problemaé o modus operandi. O Conselho Municipal
de Educação precisa ser fortalecido, precisa de reestruturações e nós não
negamos isso, muito pelo contrário foi o próprio Conselho Municipal de Educação
que aprovou em 2015 o Plano Municipal de Educação que está paradoaté o
momento, reconhecemos a necessidade,a questão em relaçãoao PLC 62 é a
forma como ele está sendo desenvolvido. A presidente da comissão passa a

palavra aovereador Ramon, com o usoda palavra o vereador fala sobre ouvir as
posições do Conselho o da Secretaria, sobre o processo de reestruturação em
nível de participação política social, é preciso ouvira sociedade civil. Um primeiro
ponto que me preocupa em relação ao projetoé a participação e sobretudo em
relação aos estudantes que eu identifico como usuário, um grupo que precisa de
um atendimento de qualidade na educação, me preocupa aqui à gente não abrir
espaço para os estudantese retire na novaversão do conselhoesse espaço, a
questão do número grandede indicações dopoder público, também é um ponto
preocupante noprojeto, eu acredito que o conselho com essa visão de um
conselho que é consultivo, deliberativo ele tem uma função de fiscalização, mas
ao mesmo tempoé representativo da sociedade, vejo que a secretaria de
educação tem um corpo técnico com competência técnica para trabalhar suas
questões, suas funções e que o conselho não pode ocupar o mesmo espaço,
então não há necessidade de fazermos uma série de conselho para que ele tenha
funções equivalentes as funções técnicas da secretaria. O conselhoé para dar voz
a participação social, a sociedade civil e me parece que a gente precisa debater
com calma e profundidade que é a alteração da Lei, ela retira a sociedade civil do
conselho, o conselho tem que ter espaço para os estudantes dizerem suas
demandas. A minha pergunta ao Secretário o ao Márcio é nesse sentido,alguns
pontoso conselho enquanto deliberação, parece que na alteração ele está mais
como um colaborador, uma assistência, um apoio e não é isso. O que o conselho
& a secretaria veem em relação as novas concepções desta lei? Comoeles veem
a função do conselho? Uma última parte, seria sobre o futuro da cidade, da
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educação e osprocessos para a construção de um Plano Municipal de Educação,
tem uma parte da lei quea gente tem que pensar também neste campo da
representação e legitimidade,a gente precisa que a sociedade civil de este norte.
A gente precisa que os processos da construção de um plano, que sejam
representativos e a gente não pode perdera sociedade civil nesse campo, encerro
com essas questões, concepção do Conselho e elaboração do plano. A Sra

Benedita no uso de sua palavra cumprimenta a todos os presentes, faz um breve
relato sobre a sua eleição para o conselho municipal de educação, fatos com
detalhamentos de informações que constom integralmente gravados de formo
audiovisual entre 00:32:31 a 00:33:12, após este relado afirma que o trabalho
realizado é voltado para osestudantes e que sempre foi a favor do aluno, a

convidada pergunta ao Secretário de Educação em qual momento osalunos não
são representados, em que momento os alunos vão participar do conselho se eles
estão sendo retirados do projeto. Eu acho que as coisas precisam melhor
esclarecidas. O convidado sr Marcio respondendo ao questionamento do
vereador Ramom, afirma que os conselhosde educação têm como natureza à

normatização das redes de ensino, compete aos conselhos de educação e porisso
é necessário a presença da sociedade civil discorrer sobre as normase diretrizes
necessárias para o desenvolvimento da rede. Toda e qualquer deliberação do
conselho municipal de educação só é validada a partir da homologação do
secretário municipal de educação.O conselho não impõe as suas deliberaçõesà
Secretaria Municipal de Educação. Como órgão de fiscalização e de controle social

é natural que haja um descontentamento porparte do governo quando o
conselho levanta algumasquestões que mostra a não aplicação dos recursos ao
não desenvolvimentode políticas e o conselhoprocura subsidiar o poderpúblico
atravésda Secretaria de Municipal de Educação. Em relação ao plano Municipal
de Educação,o próprio plano de educação estabelece que compete ao que possui
um poder que compete ao Conselho Municipal em parceira com a Secretaria
Municipalde Educação elaborar e acompanhar todosos trâmites para a produção
desse plano municipal de Educação,ao fim das audiências públicas, analisar o
conteúdo e aprová-lo, após a sua aprovação esse plano ainda será submetidoà
apreciação da Câmara Municipal, o conselho não é um obstáculo, toda e qualquer
deliberação só tem validade após a homologação do Secretário. O plano após sua
aprovação vaiser submetido a tramitação na Câmara, o conselho atua como um
órgãoda sociedade civil no que tangeàs políticas educacionais no munícípio,
trazendo o olhar principalmente do usuário da escola pública. Tirar os estudantes
do conselho municipal de educação, tira o único órgão que ainda mantém um
espaço para o estudante.

A
vereadora Judeti em suas palavras fala sobre uma

das questões extremamente importante é a participação popular e a

transparência da democracia nesses espaços, quando se faz um paralelo da lei
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1686 de 2004 com as propostas da secretaria de educação, a gente vê algumas

coisas muito preocupantes, enquanto na lei complementar consta que o objetivo

do conselho municipal é estabelecer diretrizes gerais da política educacional do

município de Ribeirão Preto com base na legislação vigente, a proposta da

secretaria aparece como propor diretrizes para o sistema Municipal de Ensino

respeitando as normas básicas nacional, estadual e municipal, fotos com

tolhamentos de informações que constam integralmente gravadosde forma

audiovisual entre 00:42:48 a 00:46:47.A vereadora Gláucia Berenice informa aos

presentesqueogabinete fez um paralelo dentro da lei complementar 310 de

1993, o 1686 de 2004 e o PL de 2021, considerandoas diferenças entre as

atribuições, objetivos, composição do Conselho, mandato, remuneração,

organização, acesso ao secretário, posse, sede, regime de liberação, órgãosdo
conselho, periodicidade do mandato e outras disposições transitórias, e que

deixará disponível esta análise técnica desde a primeira lei de criação do

conselho. O secretário em sua palavra inicia informando que a vereadora ludeti

tem razão em relação ao termo usado propor,e que o mais adequado seria fixar,

buscamos realmente manter a maior simetria possível, não inserir questões que

não são do cotidiano do histórico do conselho municipal de educação de Ribeirão
Preto, uma preocupação que tivemos no caso da função fiscalizadora do

conselho, muito se confunde essa função fiscalizadora do conselho e o papel de

controle social do conselho. A nossa intenção é que não fosse simplesmente um

conselho popular de controle social da educação, é um conselho bastante
preocupado respondendo ao vereador Ramon com a adequada regulamentação
«lo sistemade ensino, trazendo autonomia pedagógica para o sistema de ensino.

Tem que ser um conselho técnico suficiente para dar segurança dessa autonomia

pedagógica paraosistema municipal de ensino, este controle social pode ser feito
de várias formas, pode utilizar os conselhos que existem ou apresentar no

Ministério Público um questionamento que pode virar um inquérito civil. O que

sentimosé que a preocupação com essa situação de fiscalização administrativa

da secretaria é tão grande que não é olhado outras questões especialmente as

questões pedagógicas do aluno, nesse um ano e meio de pandemia nãose discute

aprendizado das crianças e os impactos da pandemia, se discute se uma pessoa

estás em desvio de função pintando uma ciranda numa escola. Nãoque isto não

seja importante, não que isso não seja legitimo, mas não é o papel primordial do

conselho municipal de educação, tem outras instâncias para isto serdiscutido,
“fatos com detalhamentos de informações que constom integralmente gravados

de forma audiovisuol entre 00:51:58 a 00:57:17. À vereadora Gláucia, fala sobre

a importância da clareza das posiçõesdas ideias, das contraposições importantes:

nesta reunião. O convidado Danilo fala sobrea primeira consideração é sobre o

debate deste projeto de lei ter sido feito e realizado no conselho municipal de
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educação e deve ser levado em consideração por todos que estavam na reunião,
e que o este projeto não foi encaminhadopelo senhor secretário e a secretaria
municipal de educação para que fosse feito o debate de forma democrática

dentro do colegiado.A segunda consideração no artigo terceiro precisa ficar bem
claro que no conselho municipal foi feita uma análise técnica da

constitucionalidade ou inconstitucionalidade das legalidade e ilegalidades, a

gente precisa se ater a um debate técnico, principalmente o debate da legalidade

e constitucionalidade que foi feito no conselho municipal, o artigo terceiro é

muito concreto, a secretaria ela tem atualmente duas indicações, e a partir dessa

nova PLC 62, ela passa a ter dez indicações, indicados pelo secretário municipal

de educação, sendo8 vagas diretas de representação eleitas pela população,será
de indicação do secretário, esta é uma questão queeu gostaria de problematizar,
referente ao artigo 7º diz o seguinte o secretário municipal da educação poderá

submeter ao conselho projeto sobre qualquer matéria da competência desse

órgão paraa discussãoe deliberação os quaisse assim for solicitado, deverão ser
votados no prazo de trinta dias contados dadata da sua entrada no conselho,

aqui está à gravidade na minha análise e na análise do parecer técnico do

conselho municipal, no parágrafo primeiro qualé a fundamentação da secretaria

municipal de educação, qual é o arcabouço legal, constitucional que fundamenta
o seguinte esgotado o prazo de que trata o caput deste artigo sem deliberação,

os projetos serão considerados aprovados, devendo o presidente do conselho

municipal de educação encaminhar as deliberações à secretaria municipal de

educação no prazo de 10 dias para a publicação, ou seja a aprovação será

automática, sem passar pela plenária? Segundo o secretário, o que o professor
Danilo colocou, isso tem uma simetria no funcionamento do conselho estadual

de educação, isso também evita que um processo, um projeto, um assunto não

analisadoele caia em um limbo e não tenha uma consequência jurídica, é de

interesse da secretaria que as matérias sejam apreciadas. O vereador Brando em

sua palavra agradecea todosos presentes, informa queo que está sendo feito é

valer a democracia, por isso a discussão é enriquecida de detalhes,e que tem que
levar em consideração os plores momentosda educação no nosso pais. Então

tem que ser revisto com muito cuidado todas as demandasque são colocadas

paraque nofim de tudo isso se o projeto for aprovado, atenda as demandas do

município e da educação. O vereador Ramon, agradece pelo espaço que 3

“comissão de educação construiu hoje acredito que ainda tem muitos pontos para

a gente dobater, que se trouxe algumas questões, problemas mais graves

relacionados a essa alteração, essa reestruturação, e que se encontre um

equilíbrio, que se busque um diálogopara esses debates. A vereador Judetti,

agradece mais uma vez pela oportunidade,agradece 20 presidente do conselho

de educação Marcio Silva e a conselheira Benedita. Por fim,a presidente dessa
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Comissão Permanente agradece a todos os presentes, encerrandoa reunião.
Sendo quea respectiva reunião foi gravada integralmente sem edição em mídia
áudio visual, fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem
interessados em se manifestar, a reunião foi encerrada às 17:36 horas, da qual
para constar, eu Adélia Maria Rodrigues( ) agente de operaçõesdesta
CMRE, lavrei a presente ata, que foi elaborada nos termosda Resolução nº
46/2018,que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores membros
presentos desta Comissão Permanente.
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