
ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS
Resolução 27/20]7

Dia 12 de Setembro de 2018

Aos doze dias do mês de setembro de 2018, às 18:14 h. na Sala de Comissões
da CâmaraMunicipal de Ribeirão Preto, reuniram—se os membros da Comissão
Especial de Estudos — CEE para avaliar e propor soluções visando o
atendimento da demanda de vagas em creche no município, considerando
os instrumentos de planejamento orçamentário e fontes de recursos,
conforme especifica, nos termos do Resolução nº 27/2017. Integram esta CEE,
o Vereador Fabiano Guimarães (DEM) — Presidente e os Vereadores Luciano
Mega (PDT), Bertinho Scandiuzzi (PSDB) membros. O Vereador presidente
dessa CEE Fabiano Guimarães, inicia os trabalhos, cumprimentando e
agradecendo a presença de todos, bem como do vereador Dr Luciano Mega. O
presidente faz um breve relato sobre a importância da formação desta Comissão
Especial de Estudos, no que diz respeito principalmente sobre a
empregabilidades das mulheres por não terem onde deixar seus filhos. A ideia
da comissão é acompanhar junto ao governo o que está acontecendo, conhecer
do governo os problemas, dificuldades e desafios. Em sua palavra o vereador
Dr Luciano Mega, cumprimenta a todos os presentes e faz um breve relato da
importância da constituição da comissão, bem como relembra sobre a meta do
plano nacional de educação, sobre as propostas já passadas anteriormente pelo
governo em relação as creches. O presidente agradece a presença da vereadora
Gláucia Berenice que no uso da palavra cita que por ser presidente da comissão
permanente de educação está bem envolvida com a questão, fala sobre o plano
de expansão na área da educação, e diz que estará à disposição para contribuir
com o que for possível. O presidente da comissão agradece mais uma vez a
presença dos professores, dos convidados e em destaque a Sra Claudia Maria
Remonti — Diretora de Planejamento da Secretaria Municipal da Educação, Sr
Diego Henrique Guerreiro também da Secretaria Municipal da Educação, e a
Professora Letícia Fonseca Reis Ferreira de Castro Coordenadora de Educação
Infantil - Secretaria Municipal da Educação, e convida a mesma para compor
a mesa. O presidente inicia a oitiva da Sra Leticia lembrando que o foco desta
comissão é saber sobre a quantidade de vagas em creches neste período de 1

ano e 8 meses de governo que foram disponibilizadas, e qual o plano para novas
vagas neste fim de 2018, e nos anos de 2019 e 2020, atingindo assim a previsão
inicial de 4000 vagas para a legislatura. A Sra Leticia inicia cumprimentando a
todos os presentes e respºnde que a secretaria ampliou neste período de 01 ano
compreendido entre setembro/2017 e setembro/2018 um total de 557 vagas,
incluindo as vagas atribuídas através de liminares. Em sua palavra a mesma
expõe verbalmente números e os planos que estão sendo elaborados para
alcançar a promessa das 4000 vagas, bem como uma relação de creches e
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bairros que estão relacionados para atender as necessidades e sobre as unidades
que estão em processo burocrático que estão tramitando. Fatos com
detalhamentos de informações que constam integralmente gravados de forma
audiovisual entre 00:09:06 a 00:22:58. O presidente da comissão, pergunta a
convida sobre a questão do impacto na folha de recursos humanos,
considerando esta ampliação. Como está sendo feito o estudo devido a questão
da responsabilidade fiscal, para atender a este impacto? A Sra Leticia, afirma
que já foi feito este estudo, que já foi feito um apanhado geral sobre os custos
futuros para cada uma destas unidades que serão implantadas. O presidente
pergunta então sobre a contratação de mão de obra, principalmente de
professores. A convidada responde que fica dificil colocar números exatos, que
pelos valores levantados, há uma estimativa do impacto financeiro, para
aproximadamente cerca de 30/40 profissionais. Fatos com detalhamentos de
informações que constam integralmente gravados de forma audiovisual entre
00:23:29 a 00:26:10. A vereadora Gláucia Berenice pergunta a convidada
sobre as demandas por regiões propostas inicialmente no plano de expansão de
educação infantil, e sobre a região central o que tem sido pensado? A Sra
Leticia informa que a perspectiva de atendimento de alguns bairros pode ser
compreendida pela demanda de bairros próximos, lembrando que as maiores
demandas são nas regiões norte, oeste e leste, sobre a demanda da região
central, há um trabalho junto a supervisão que as famílias apresentem o que é
mais próximo a sua residência, por ser considerado ponto de referência para as
vagas em creches. O vereador Dr Luciano Mega fala sobre as várias mudanças
de planejamento na criação das creches, considerando que a cada reunião há
diferentes lugares relacionados e o quanto isto prejudica o andamento. A
convida explica que a mudança de gestão interfere e que o planejamento dá esta
flexibilidade para repensar o que é preciso ser modificado. O presidente
vereador Fabiano Guimarães, convida a Sra Rosangela Abrantes para fazer uso
da palavra, e a mesma pergunta a Sra Leticia sobre a unidade a ser construída,
principalmente no bairro Marincek. Em resposta à pergunta foi solicitado a
palavra do Sr Diego que responde pelas localizações destas lhturas unidades.
O mesmo responde que, algumas das áreas que foram estudadas para a
implantação destes equipamentos estão em estudo com o planejamento, de
quais áreas institucionais podem estar recebem estes equipamentos, e caso não
haja estas áreas no bairro a possibilidade de se transformar uma área que não
está sendo utilizada, em área institucional. O presidente convida ao professor
Silvio Mauro Tavares — Bonfim Paulista, para fazer uso da palavra. O Prof
Tavares, pergunta a Sra Leticia qual o plano desta gestão para a falta de vagas
em Bonfim Paulista e como é calculado o número para estudo desta demanda?
A Sra Leticia, responde que a fila de espera de Bonfim Paulista é pequena,
cerca de 55 crianças e que pensando hoje como esta, é possível uma projeção
para absorção destas crianças. Fatos com detalhamentos de informações que



trabalho, então onde foram criadas as vagas, e como ficaram as novas estruturas
para se trabalhar nestas novas unidades? A Sra Leticia, esclarece que a
quantidade de vagas ofertadas, se deu através de adequação dentro de cada
unidade, e que foi feita uma avaliação dentro de cada unidade. Fatos com
detalhamentos de informações que constam integralmente gravados de forma
audiovisual entre 00:41:09 a 00:45:01. O vereador presidente convida ao Prof
Sebastião para o uso da palavra. O mesmo informa que as duas perguntas a
serem feitas estão ligadas ao plano municipal de educação, primeiro ponto é se
as unidades escolares que constam no plano municipal de 2015 estão compostas
neste plano apresentado nesta comissão, segundo ponto é referente a
contratação de profissionais, o governo argumenta duas justificativas em
relação ao custo do plano, a primeira em torno de 400 milhões outra no valor
de 160 milhões, então como conseguimos equacionar o volume de contratação
considerando o argumento do governo desde o inicio de seu mandato de que
não poderia haver contratações com base no limite prudencial da lei de
responsabilidade fiscal? A Sra Leticia fala da tramitação do plano municipal de
educação, que a aprovação do plano municipal está diretamente relacionada a
viabilização de alguns recursos, o plano municipal hoje é tão necessário para
que tudo isso aconteça. Fatos com detalhamentos de informações que constam
integralmente gravados de forma audiovisual entre 00:49:00 a 00:57:10. O
presidente da comissão vereador Fabiano Guimarães, delibera juntamente
com o vereador Dr Luciano Mega presente nesta reunião sobre a
elaboração e encaminhamento por esta comissão de estudos de um
requerimento junto à Secretaria de Educação solicitando todas as
informações aqui expostas na data de hoje para que se faça a juntada
destas aos autos desta comissão. O presidente convida o Sr Carlos César
Aparecido Macedo para fazer o uso da palavra, o mesmo cumprimenta a todos
e se identifica como sendo morador do Jardim Marchesi, afirma que em 2017
foi passado pela Secretaria de Educação de que no bairro haveria a construção
de uma creche, e que até o momento nada saiu do papel. O vereador Dr Luciano
Mega, nesta oportunidade relembra que isto demonstra o problema de
planejamento e lembra que havia uma previsão realmente para o Jardim
Marchesi. A vereadora Gláucia Berenice, também afirma que haveria esta
construção em 2018, e que infelizmente deveria haver uma forte vontade
política para realizar. Em números expostos de forma verbal a vereadora, relata
sobre as porcentagens do orçamento público municipal destinados à educação
e reafirma a ideia da vontade política, principalmente pela necessidade de
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constam integralmente gravados de forma audiovisual entre 00:34:54 a'
00:38:00. O vereador presidente convida o professor Sandro Cunha dos Santos
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aumentar esta porcentagem. Fatos com detalhamentos de informações que
constam integralmente gravados de forma audiovisual entre 01:02:37 a
01:05:21. Segundo o Sr Diego, referente as exposições feitas pelo Sr Carlos, a
partir da demanda levantada pelo planejamento desde o início deste ano, todos
os convênios estão em fase de liberação pelo Governo Federal, e que já foi
protocoladojunto ao governo as sugestões para adequar ao que se foi planejado.
A vereadora Gláucia Berenice pergunta aos convidados se em Bonfim Paulista
há espaço fisico para ampliação. A Sra Leticia afirma que sim, que nas duas
unidades existem a possibilidade de ampliação. Complementando a resposta, o
Sr Diego afirma que a ampliação pode ser feita, desde que respeitando as regras
legais. O presidente da comissão convida a Sra Claudia Letícia de Paula Wolf,
assessora vereador Marcos Papa para fazer uso da palavra, a mesma inicia o
uso da palavra relatando sobre os diversos atendimentos feitos no que diz
respeito às creches, considerando esta questão gostaria de saber se há algum
recurso da secretaria de educação suspenso pela não aprovação do plano
municipal de educação? A Sra Leticia afirma que não está suspenso nenhum
recurso, porém o que não tem é a liberação de novos recursos? Sobre A
destinação dos recursos, a Sra Cláudia pergunta se este pode ser destinado a
folha de pagamento? A Sra Leticia responde que a prioridade é para a
construção, mas que pode ser destinado uma porcentagem aos recursos
humanos. A Sra Claudia pergunta, se podemos então dizer que temos alguns
recursos que recebemos e poderiam ser destinados a contratação de
funcionários para a educação infantil. A convida Sra Leticia afirma que não,
que não se pode alegar isto com certeza, podemos dizer que a falta de recurso
inviabiliza alguns projetos. A Sra Claudia pergunta sobre o Centro de Educação
Infantil Deolinda Gasparini, que por estar com o pedido de fechamento pela
promotoria e com uma lista de espera na Vila Virginia de 800 crianças, se há
alguma previsão de mudança? A Sra Leticia informa que tem até o final desde
ano para entregar o imóvel, que estão buscando um novo imóvel nas
proximidades e que seja adequado, para que seja feita a mudança imediata. Por
fim, o presidente dessa CEE agradece a presença de todos e declara encerrada
a presente reunião. Nada mais havendo, nem interessados em se manifestar, a
reunião foi encerrada “, 19:39/horas, da qual para constar, eu Adélia Maria
Rodrigues Lima Wait/” '/. servidora desta CMRP, lavrei a presente ata,
que foi elaborada nos te ; da Resolução nº 46/2018, que depois de lida e
aprovada, vai assinada pelo Presidente desta CEE.
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