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ATA DA COMISSÃO ESPECIALDE ESTUDOS
RESOLUÇAONº 27/2017 — 3ª Reunião
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Aos Vinte e sete dias do mês de junho de 2017, às 10:00hs, na sala de Comissões desta Casa
Legislativa, reuniu-se a Comissão Especial de Estudos, destinada a Avaliar e Propor Soluções
Visando o Atendimento da Demanda de Vagas em Creches no Município Considerando os
Instrumentos de Planejamento Orçamentário e Fontes de Recursos, nos termos da Resolução nº
27/2017. Preside esta reunião O Vereador Fabiano Guimarães (DEM), Presidente dessa CEE, sendo

_A membros o Vereador Bertinho Scandiuzzi (PSDB) e o Vereador Luciano Mega (PDT), estando
presente este último. 0 Presidente da CEE iniciou a reunião agradecendo a presença de todos,
explicou que a reunião designada para hoje tem como objetivo ouvir o depoimento da Professora da
Rede Municipal, Marilúcia Bonetti, que desde o ano de 2002 ocupa O cargo de Supervisora de Ensino
da SecretariaMunicipal de Educação. Foi convidado para acompanha—laà Mesa o servidor municipal
Eufrásio Pereira da Silva Junior, funcionário da Secretaria Municipal da Educação, agente de
administração, que atua na área orçamentária e financeira da Secretaria. Em seguida o Presidente
passou a palavra ao vereador Luciano Mega que inicialmente cumprimentou a todos e agradeceu por
participar desta CEE. Disse que uma das coisas importantes na Secretaria da Educação e' a falta de
vagas. Hoje temos um déficit de 3.500 vagas, mas temos uma luz no fim do túnel que a construção
de novas creches. Na reunião anterior tratamos das verbas da esfera federal e estadual, que trariam
novos prédios e a contratação de funcionários. Na saúde, participamos de uma comissão e o problema
e' que temos uma UPA já construída, mas não há funcionários e equipamentos para colocá-la em
funcionamento. Nossa preocupação é que depois da construção temos os equipamentos e a
contratação de pessoal. Em seguida, o Presidente da Comissão, VereadorFabiano Guimarães, diz que
o objetivo principal é a participação oficial da Câmara para acompanhar e monitorar o programa de
governo na oferta de mais 4 mil novas vagas em creches para Ribeirão Preto. Sabemos do impacto
da educação nos primeiros anos da criança, como na capacidade de absorção de informações, com
um nível de aprendizado melhor. Estar em creche também é uma questão de segurança para as
crianças e para as mães, na questão de empregabilidade. Já presenciei empresários deixarem de
contratarmulheres que não tem onde deixar os filhos. Há também o impacto para as próprias empresas,
pois as funcionárias que deixam seus filhos em creches, ficam mais tranquilas, produzem mais e
faltammenos ao trabalho. Assim, a Câmara vai fiscalizar e acompanhar se as metas do governo estão
Viáveis para serem cumpridas e além de fiscalizar também podemos ajudar. As creches podem ser
feitas de 2 maneiras.A tradicional, onde ele constrói, equipa, contrata servidores e a outra através de
creches conveniadas. Existe um consenso, ou uma ideia de que a forma tradicional seria a ideal, mas
gostaríamos de saber de vocês, como estão caminhando os processos na área de vocês, ou seja, qual
é a perspectiva para o aumento de vagas. Das quatro mil vagas, qual seria a perspectiva ano após ano.
Em seguida a Professora Mari diz que sobre as creches conveniadas, podemos dizer da importância
dessas instituições. Temos uma equipe desde 1993 trabalhando com as conveniadas. Após a Lei de
Diretrizes e Bases, a partir de 1996, tivemos uma mudança de paradigma, com relação às crianças de
até 3 anos. Essas instituições estão sendo acompanhadas. Antes elas eram vinculadas à assistência
social e elas sempre estiveram aberta a mudanças. O trabalho tem sido bom e elas tem sido ótimas
parceiras. Hoje são em número de 22 e atendem 2693, variando de acordo com a época. O ano passado
tínhamos 2.512. Foi uma mudança significativa. Temos convênio também com o ensino fundamental
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e com o ensino especial, mas hoje vamos falar das creches. Temos uma diminuição dif'atendimento
por etapas após a obrigatoriedade do atendimento, então estamos diminuindo o atendimento das
etapas e do ensino fundamental e aumentando no atendimento em creches. As vezes, vocês podem
perguntar porque não se aumenta mais o número de criança por creche. Na verdade, este ano
aumentou em 400 vagas. Foi diminuído o número de vagas nas conveniadas, mas foi aumentado nas
creches nossas. Em resposta ao vereador Luciano Mega, a Professora Mara diz que reduziu as vagas
nas conveniadas, mas aumentou nas creches públicas. Não temos lista de espera nas etapas, temos
algumas entidades que atendem as etapas, mas estamos fazendo um trabalho para que elas diminuam
este atendimento para aumentar o número de creches. Diz ainda o Vereador Luciano Mega, que o
Jornal a Cidade fez uma reportagem falando em 393 crianças sem pré-escola ou ensino fundamental.
Pergunta se isso procede. Em resposta, diz que hoje, no CGU temos 2 crianças fora da escola, mas
elas ainda não fizeram amatrícula.No ensino fundamental não temos demanda de inscrição de criança
fora da escola. As vezes acontece de a criança estar na rede estadual e pretender ir para a municipal.
No ano passado atendemos 2512, e esse aumento de 180 já conta na meta das 4 mil vagas. Diz o
servidor Eufrásio, que se tratarmos apenas da idade de creches, pois, não temos demanda expressiva
na pré-escola, no ano passado, na rede conveniada tínhamos 1781 alunos atendidos na rede
conveniada. Esse ano de 2017, aumentamos em torno de 400 vagas. Foi para 2.189. Houve um
trabalho da Secretaria para este objetivo. Na rede direta não ouve ainda expansão este ano, porque
não houve novas construção, com exceção do Heitor Rigon que entrou em funcionamento este ano,
numa construção de creche corn contrapartida. E complementando já estamos trabalhando para
aumentar o atendimento em creches conveniadas. A SOBERP fechou o ano passado, tinha uma
estrutura de funcionamento muito inchada e vinha apresentando muitos problemas financeiros. Tinha
muitos funcionários e atendia apenas 90 crianças de creche. Mas ela também fazia um atendimento
assistencial de contra turno. Quando a SOBERP fechou foi concedido à outra instituição, a ABAS,
agora ela funciona apenas como creche e por isso pode aumentar o atendimento. O prédio é muito
grande, mas precisa passar por reforma. Precisa melhorar a estrutura do prédio, E eles estão abertos
a isso. Demos autorização provisória para o atendimento, até para que ela possa adequar o espaço
físico. Hoje ela está atendendo 200 crianças e pode ainda aumentar. Precisaria de uma melhoria no
entorno, para ter uma condição de atendimento bem maior, com crianças de bairros adjacentes. Em
seguida, o vereador Fabiano Guimarães, diz que no primeiro semestre, houve um aumento de 550
novas vagas, agora pergunto a vocês, com relação ao segundo semestre, qual é a perspectiva em
relação as conveniadas e as diretas? Responde a Professora Mari que continuaremos com trabalho
para ampliar o número de vagas em creches conveniadas. Já temos entidades que se pronunciaram
em aumentar o número de vagas. Pergunta o vereador Fabiano, se a Secretaria tem uma meta para o
segundo semestre. Diz a professora, que estão num processo de provocação das entidades para ver a
aceitação e após vão ser verificadas as condições de local e funcionamento. Não temos ainda um
número definido. E na direta também não temos perspectiva de aumento de vagas. 0 semestre passado
foi um aumento significativo pois, só na Abas foram mais de 100 vagas novas. Pergunta o Vereador
Mega, se a Nave da Saudade, no Jardim Zara houve uma diminuição de vagas? Diz a professora que
na Nave da Saudade, temos 82 alunos de creche e 56 de pré—escola. Ela atende ainda outros alunos
da pré—escola com convênio com outra empresa. Diz o funcionário Eufrásio, que incialmente
precisamos ver se existe espaço físico nas entidades para expansão. Depois, ver se tem o recurso para
estar fazendo isso. Os recursos disponibilizados, são insuficientes. O custo de um professor é muito
alto, pois, ele atenderá 6 crianças. Hoje pagamos R$ 329,76 por mês por criança. Sei que existe uma
discussão para aumentar em duas parcelas, ou seja, 13º e 14º parcela. Pergunta o vereador Mega, qual
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o valor na rede pública própria e ele responde que varia, mas é aproximado em R$ 1.900 por
aluno/mês. É bem mais alto o valor na rede própria do que na conveniada. Em 2016 pagou-se
R$ 277,64 e o aumento do ano passado para este, foi de 18%. E de 2008 a 2017 teve um aumento em
torno de 400%. O Vereador Fabiano Guimarães, então analisa que, com esses dados, cada criança na
rede direta, daria para colocar 5 crianças na conveniada. Diz ainda o servidor Eufrásio, que na rede
municipal, temos o Estatuto do magistério que na rede privada não tem. O valor do salário do
professor é muito maior na rede pública que na conveniada. Na Secretaria da Educação, 80% dos
custos anuais é folha de pagamento. Em resposta ao vereador Fabiano Guimarães, a professora Mara
diz que a mesma exigência que temos com os professores da rede pública, é exigido também do
conveniado. O número de crianças por professor, também é o mesmo. Na rede pública o professor,
na medida que ele se especializa, seu salário aumenta, ao contrário da conveniada. Na rede direta
temos 9.383 crianças na creche e na conveniada temos 2.189 e 504 na pré-escola, totalizando 2.693.
O vereador Fabiano, diz que para 2018 a 2020, temos convênio para construção de novos prédios
para creches. Gostaria de saber se vocês sabem se isso avançou. Temos convênios com o governo
federal e estadual. Quando isso ocorrer, teremos 1861 vagas diretas. Precisamos ampliar também o
número de vagas em conveniadas e gostaria que vocês dissessem como estão vendo a questão para
os anos de 2018/2020. Diz o vereador Luciano Mega que essas vagas com a construção pelo governo
federal, também incluiriaMEI, além de CEI. Diz o funcionário Eufrásio, que existem estes convênios
com o governo federal e estadual e houve o compromisso do governo municipal para segurar esse
trabalho. Sei que foram encaminhadas 3 requisições para sondagem em 3 áreas da prefeitura para
poder elaborar o projeto executivo. Em princípio temos 3 ou 4 áreas para serem construídas, mas aí
também tem o compromisso de expandir a questão de vagas. Existe uma perspectiva de construção
de creches, independentemente daquelas dos convênios. Estamos trabalhando nesta proposta que
penso que já seja definitiva. Teremosuma reunião, em 07 de julho, com o GEDUC de onde sairá uma
proposta da Secretaria da Educação para a expansão. Diz a professora Mara, que no Tanquinho, temos
uma conveniada que está estudando uma ampliação. Ainda, não fizemos a fiscalização, mas o
atendimento será para 2018. No Ipiranga também estamos conversando para verificar se é possível
uma nova conveniada, que inclusive ganhouum imóvel. Em resposta ao vereador Fabiano Guimarães,
a professora diz que não tem procura de empresas para isso. Diz ainda o Vereador Fabiano, que
considerando o valor do repasse, que já é previsto, podemos fazer um trabalho para atrair e estimular
entidades para aumentar as vagas. Temos também a demanda oculta que certamente eclodirá quando
as vagas forem sendo criadas. Entendo que precisaria fazer um trabalho para atrair empresas e
entidades interessadas em fazer convênio. Diz a professora Mara, que se pensarmos nos custos,
sabemos que o valor do convênio por criança, não cobre o custo. As entidades conveniadas, estão
sempre fazendo promoções e campanhas para arrecadar fundos para ajudar a cumprir os
compromissos. As pessoas são muito generosas, pois elas só têm trabalho e nenhum lucro. Diz o
Servidor Eufrásio, em resposta ao vereador Fabiano, que este pagamento e' feito em parte pelo
FUNDEB e parte com recursos próprios. No ano de 2016, houve uma expectativa de gasto de
R$ 5.907.068,64 milhões e este ano a previsão é de gastar 8.334.684,00 milhões, ou seja, aumentou
R$ 2.400.000,00 milhões. O recurso que vem do FUNDEB é por uma rubrica e o pagamento é por
outra rubrica. O valor vem pelo número de crianças cadastradas no ano anterior. O vereador Fabiano
pergunta qual seria o valor ideal por criança para cobrir os custos e o funcionário responde que seria
por volta de 500 reais por criança. Se pagarmos as duas parcelas a mais para as conveniadas, o valor
por criança saltaria de R$ 329,80 para 384,00. Pergunta ainda O vereador Fabiano, se na prefeitura
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tem um departamento para ajudar e assessorar estas conveniadas. Diz o funcionário que essa lei do
marco regulatório é de 2014, que foi aprimorada em 2015, entrou em vigor para os municípios este
ano, existe todo um regramento e estamos nos adaptando. Uma entidade que passe a existir daqui
para frente, não poderia ser conveniada, pois a lei exige que ela esteja em funcionamento pleno há
pelomenos 1 ano. Em resposta, ao vereador Fabiano Guimarães, o funcionário Eufrásio diz não existe
um departamento específico para auxiliar ou assessorar as entidades conveniadas. Sabemos que temos
vários programas, mas não um órgão específico. Diz o vereador Mega que a Escola do Parlamento
da Câmara pretende fazer um seminário sobre o terceiro setor, cujo objetivo maior seria auxiliar o

V.., executivo e as próprias entidades e convida a todos para participar. Diz o vereador Fabiano que a
APAE está fazendo um grande trabalho com relação à capacitação e gestão em parceria com a
Fundação Dom Cabral. Por fim, o vereador Fabiano Guimarães diz que esta reunião foi muito boa,
atendeu aos objetivos, e agradeceu a todos os presentes e em especial aos dois funcionários pelas
informações trazidas. Em seguida o vereador Mega diz que agradece e entende ser de fundamental
importância o atendimento a criança, pois isso irá refletir na vida adulta e no país. Os funcionários
Eufrásio e Mara, também agradeceram e se colocaram à disposição desta CEE. Aintegra desta reunião
encontra-se gravada em mídia áudio visual e encontra—se anexada a esta, fazendo parte integrante
destaAta. A rygªiãoíoi encerrada às 11:25 e nada mais havendo a tratar, eu Emir Aparecida Martins
Paulino ª(7 «"Eu,; L', ªeárvidora desta CMRP lavrei a presente ata, que depois de lida e
aprovada, vai assinada pelo Presidente da CEE.

Fabian Guimaraes
Vereador residente da CEE


