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Câmara

Muni:

Estado do

08 (nove) dias do mês de fevereiro 2022,

Municipal

às 15:30 horas, reuniu-se no Plenário da Câmara

de Ribeirão Preto, para a realização de reunião da COMISSÃO PERMANENTE

DE EDUCAÇÃO da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, os membros da referida Comissão,
integrada pelos vereadores: Gláucia Berenice, presidente;
membros, vereador Bertinho Scandiuzzi, Ramon Todas

Brando

Veiga, vice presidente e

os.

as Vozes e Coletivo Popular Jude Zi

vereadora Gláucia e os vereadores Brando Veiga, Borinho Scandiuzzi e Ramon encontramse presentes, enquanto que a vereadora Judet justificou sua ausência, mas está representada

A

por assessores, A presidento da Comissão, vereadora Gláucia Berenice agradeceu a
participação de todos, de forma presencial ou remota, em especial dos vereadores membros da
Comissão, do

Sr.

Secretário Municipal da Educação,

Sr.

Felipe Miguel, das conselheiras

Joyce Paulino, Édie Maria Fernandes, Valéria Brito e
Gislaine de A, Santana, bem como dos demais presentes. Passou a palavra para o vereador
Bertinho Scandiuzzi, para as considerações iniciais, sendo que o mesmo saudou a todos, em
especial o secretário da Educação, Sr. Felipe. A vereadora Gláucia disse que a presente
reunião foi solicitada pelo Conselho Tutelar 1, através de Ofício solicitando providências sobre

vinculadas ao Conselho Tutelar

Il,

oferta irregular de vagas escolares no município, mais precisamente na região do bairo Cristo
Sr. Secretário da Educação, tendo
Redentor. Essa comissão enviou pedido de informações

ao

o mesmo respondido que está em andamento um processo de licitação para construção de

ensino

unidade escolar para

fundamental naquele bairro. Dessa forma, inicia com a pergunta

ao sr secretário, para que informe publicamente, como está este processo licitatório e quando
bairro Cristo Redentor poderá contar com a escola de ensino
efetivamente a comunidade

do

fundamental e qual é cronograma das obras, tendo em vista que a comunidade já está
estabelecida no bairro
as crianças que lá residem continuam sem a escola que era uma das
contrapartidas da empresa responsável pelo empreendimento. Em resposta, o Sr. Felpe
Miguel, secretário municipal da educação, disse que início do processo está marcado para o

e

dia seto de março, com duração de dois meses para a conclusão da concorrência pública e a

previsão de conclusão da obra é de aproximadamente dezoito meses. Disse que a escola terá

e será

seguir o vereador Brando Veiga agradeceu
é saudou a presença de todos. Ato continuo, a vereadora Gláucia Berenice diz ao secretário
Felipe, que tem em mãos a resposta de um ofício, datado de junho de 2021, onde consta um
800 (oitocentas) vagas

entregue em 2023,

A

cronograma de que a lictação seria feita em Julho de 2021 é a contratação da empresa em
agosto de 2021, Solicita que ele responda, porque esse cronograma não foi cumprido. Em
resposta,

o

secretário justica, dizendo que ainda não tinha a exata dotação orçamentária,

O
al de Ribeirão Preto

além de ter sido

Estado do São Paulo.
necessário fazer uma revisão, por ter

havido algumas imperfeições em

projetos iguais que foram aproveitados para essa escola de ensino fundamental, A seguir.

passou a palavra para a conselheira tutelar Joyce, que juntamente com as demais conselheiras
já nominadas, representa o Conselho Tutelar Il, Pergunta especificamente sobra o transporte
escolar e se essa Comissão, entende que quando a prefeitura oferta vagas escolares, ela

estaria cessando a violação de direitos das crianças, sem se preocupar com a distância que
essa vaga fica da moradia do aluno. Informou que houve no dia de hoje, um problema de uma
criança de sete anos, que após o término da aula, foi deixada na escola pelo Onibus, Após,

do

Gislaine, também conselheira tutelar, disse que além do problema
transport, há também
muita reclamação de pais, por falta de vagas tanto em creches, como no ensino fundamental,

Em resposta à pergunta feita a comissão, com relação a distância que as vagas são ofertadas,
a vereadora Gláucia diz entender que isso é um problema provisório, que cessará com a

construção do equipamento público previsto no Decreto de 2017. Manifesta que essa comissão
tem acompanhado todo o processo de licitação para construção
nova escola, bem como

da

oferta de vagas no ensino
transporte, coloca em risco

as

a

Entende que vagas longe de casa, que dependem de
crianças que podem sofrer acidentes, além daquelas que suas

infanti.

mães trabalham

e não podem levá-las. Em complementação, Gislaine diz que às vezes a vaga
é oferecida, mas nos bairros vizinhos e as crianças tem que atravessar o pontilhão que sofre
com a falta de iluminação e mato alto, pois é um caminho obrigatório passar de um bairro no
outro e não tem ônibus que interiga esses bairos, Vereadora Gláucia disse que a comissão já

levou essa demanda do pontilhão para a secretaria de obras infraestrutura, bem como para a
CPFL. O secretário da educação, disse que vai precisar se ausentar, mas o Paulo e a Cláudia
vão continuar acompanhando
prefeitura

vai

e

poderão fazer algum esclarecimento. Mas adiantou que a
construir a escola de ensino fundamental, que terá uma duração de

da

obra o também entrou em contato com o
aproximadamente 18 meses para a conciusão
“governo do estado para a construção de uma segunda escola no bairro, para atender também
ensino fundamental e o ensino médio, mas essa seria administrada pelo Estado. A prefeitura

já indicou o terreno onde será construída.

as

Outro ponto importante é que a secretaria está
vagas ainda existentes na rede, para as crianças

fazendo um esforço grande para distribui
que ainda não estão matriculadas, Disse também que prefeitura está com ações efetivas para
“ampliação de 3 escolas em bairros muito próximos, para oferecer mais vagas aos alunos, Disse
por fim que a secretaria da educação e a prefeitura não estão paradas, ao contrário, tem sido
desenvolvidas várias ações em toda cidade para inaugurar novas escolas, ampliar outras e
oferecer vagas a todas as crianças é adolescentes da cidade. Vereadora Gláucia pergunta
a questão de gestão de vaga, que antes era feita manualmente e agora é
como o secretário
feita através de um sistema eletrônico, dando
impressão, na visão da vereadora, que o
sistema às vezes joga o aluno longe da sua casa, quando existe escola próxima. O secretário

vê

a

Es
diz
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que usa o mesmo sistema do estado,

Diz

que pode acontecer do endereço do aluno não

estar corretamente atualizado e cadastrado sistema. Após, usou a palavra Paulo
no

concordando

com

Murilo,

secretário no que diz respeito a desatualização de endereço, em especial,
quando o aluno muda de escola e deixa de atualizar seu endereço no cadastro, Outra questão
é que quando não há vaga no bairro
em que resido, a tendência é jogar aluno para escolas
o

no centro da cidade, onde há diversas unidades

transporte

escolares

e

o

também porque o

centro

é

servido

seguida, Joyce, conselheira tutelar, questionou o Sr. Secretário, no
sentido de que em dois anos de pandemia, com as escolas fechadas e os alunos em casa, não
houve um estudo de onde seria essa maior demanda por
vagas e as obras ficaram paradas.
por

público. Em

Depois das escolas voltar ao funcionamento

é

que se

vai

lctar e

esperar mais 18 meses para

as escolas serem construidas, quando poderiam terem sido feitas nesse periodo. Disse
que o
conselho tutelar entende que isso é uma violação aos direitos da criança e do adolescente.
Quando o município não cumpre suas obrigações, é ele que está violando o direito por não
fomecer o necessário para manter as crianças nas escolas.
A conselheira Gislaine,

de

complementou que a questão do deslocamento dos alunos, temos exemplos
alunos que
moram no Heitor Rigon e estudam nos Campos Elíseos, o que torna ainda mais dificil fazer
esse trajeto. Apés, Camilo usou a palavra, dizendo que ouviu sobre as dificuldades de vagas,
construção da nova escola e com base nisso, pergunta ao representante da
secretaria municipal da educação, se há uma estimativa, de quantas crianças de O a 5 anos, na
região do Cristo Redentor, estão fora da escola. Disso também que gostaria que
secretaria
deslocamento,

esse

a

da

educação apresentasse dados em relação ao município, porque
assunto é muito sério,
porque quando é ofertada uma vaga longe
domicilio da criança, isso não se configura em
efetivação de matrícula. Camilo, perguntou também, ao representante da secretaria da
educação, qual será o valor da obra da escola que será construida no bairro Cristo Redentor e

do

fim,

perguntou se essa escola, que terá aproximadamente 800 vagas, quando for
inaugurada, terá sua administração feita diretamente pela secretaria da educação, ou, se será
terceirizada, como vem sendo
prática do prefeito Duarte Nogueira.
Em resposta, Paulo

por

Murilo, representando

a
a

secretaria da educação, disse que com relação ao processo licitatório
da obra da escola, este iniciou em julho do ano passado, após alguns atrasos com adequações
como explicado pelo secretário, portanto, não está iniciando agora e com relação ao
acompanhamento da demanda reprimida de vagas, isso é feito constantemente, na cidade
toda. No Cristo Redentor, há aproximadamente 200 alunos esperando
vagas. Quanto ao valor
da obra, diz que foi orçada em 12 milhões e 500 mil aproximadamente, mas o valor exato da
obra só será conhecido quando tiver sido aprovada a melhor proposta, na abertura dos
envelopes em 07 de março. Quanto ao gerenciamento
escola, vai ser pelo poder público,

da

pela prefeitura ou pelo estado, o que ainda está em estudos. Os convênios com organizações
sociais, são feitos apenas na educação infanti, o que não é o caso dessa escola que será

$)
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destinada ao ensino fundamental, E por fim, em relação a úlima pergunta da conselheira
tutelar, não existe nenhuma ameaça às famílias, pois, a prefeitura
secretaria de educação
estão atentas quanto as crianças que estão fora da escola, e isso é obrigatoriamente

a

comunicado

ao conselho tutelar, para que o direito à educação

seja preservado. A vereadora

Gláucia faz uma breve análiso do resultado dessa reunião e faz uma proposta no sentido de
que a secretaria da educação designe um funcionário para ficar em contato com o conselho

troca informações

das demandas existentes. Para além disso, que se possa
também fazer um esforço conjunto entre
secretaria da educação, prefeitura, o conselho
tutelar e a câmara, no sentido de agilizar e garantir a segurança dos alunos com relação
tutelar, para

transporte coletivo

de

e

a

a iluminação do viaduto. Ato continuo, o

vereador

Brando Veiga,

diz

a

que é

muito importante o que estamos discutindo nessa reunião e com a união de todos, ou seja, do
conselho tutelar, secretaria da educação, a comissão de educação, além de professores e

a

fluir
demais interessados, para que o trabalho venha
nesse tempo de tantas dificuldades por
que passa a nossa cidade, mas felizmente, foi possivel iniciar esse ano, com as escolas

funcionando. Em seguida, Paulo Murilo, ainda com relação colocada por ele sobre os 200
alunos sem vagas no Cristo Redentor, diz que isso refere-se a demanda manifesta, pois o
trabalho é feto com cadastro diário, sendo esse o número no dia hoje, Diz ainda, que todas as

propostas aqui feitas, serão levadas ao conhecimento do secretário, A seguir, a secretária
adjunta da secretaria da educação Cláudia, diz que em relação a proposta feita pela vereadora
Gláucia, da composição de um grupo de trabalho, entende ser importante e possivel. apenas
não pode indicar o servidor da secretaria nesse momento. Entretanto, caso a comissão
entenda que
deva criar esse grupo de trabalho, coloca seu nome
disposição e na medida
que os trabalhos desse grupo forem avançando, so necessário, outros nomes serão indicados
para a sua composição. O conselho tutelar indica para participar do GT a conselheira Gislaine e

à

já

após reunião dos vereadores, será escolhido o nome que representará a câmara e a comissão
permanente de educação. A vereadora Gláucia agradece ao conselho tutelar por ter provocado

essa comissão com as demandas trazidas e entende que parte dos objetivos foi cumprida, em
especial por ter sido possível as partes sentarem à mesa e discutirem os problemas que
afigem a comunidade. O vereador Bertinho Scandiuzzi, agradeceu a atuação das conselheiras
tutelares, que tem feito um étmo trabalho junto aos pais, em defesa das crianças e
adolescentes, e disse ter certeza de que podem cantar com o secretário Felipe Miguel e com

essa comissão, juntamente com as demais secretarias, com o conselho tutelar é com os
moradores, estando certo de que os problemas serão solucionados. Acrescentou o vereador
Bertinho, que juntamente com outros vereadores, estão solicitando junto ao governo do estado,
melhorias na segurança pública para o bairro Cristo Redentor. O vereador Branco Veiga disse

a

é

um assunto fundamental e
educação
que dedica tempo a essa comissão, por entender que
parabeniza os conselhos tutelares pela dedicação a esse difcil trabalho. Por fim, a vereadora

o
Gláucia Berenice, presidente da Comissão Permanente de Educação, agradeceu a presença
de todos e declarou encerrada a reunião. A presente reunião, com todas as manifestação,

perguntas e respostas, foi gravada na Integra em mídia áudio visual que está encartada aos
autos. Por fim, nada mais havendo a informar ou deliberar, a reunião foi encerrada às 17:00
horas, sendo gravada em inteiro teor por midia audiovisual que é parte integranto desta ata nos
termos da Resolução nº46/2018

Paulino

(0)

devidamente juntada aos

presente ata que depois de lida e
vereadora presidente dessa Comissão Permanente de Educação.

servidora designada,

aprovada, vai assinada pela

autos. Eu, Emir Aparecida Martins

lavrei a

