
Por Carlos Henrique Tretel, de Piracicaba (SP) 

Relato da reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Piracicaba (CME-

Piracicaba) do dia 12/09/13. 

 

 

Aconteceu, no dia 12 de setembro de 2013, a reunião ordinária mensal do Conselho 

Municipal de Educação de Piracicaba, CME-Piracicaba, cuja pauta,  anexa,  formulada e 

distribuída aos presentes durante (salvo melhor juízo) a própria reunião,  acabou por se 

mostrar  voltada ( até em decorrência da não divulgação prévia da pauta )  a informes 

diversos  sobre a próxima etapa da Conae 2014, sobre  a Jornada Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba e sobre o 17º Encontro Estadual dos 

Conselhos Municipais de Educação, sobre os quais melhores informações podemos 

encontrar, respectivamente,  em http://conferenciacampinas.ima.sp.gov.br/ ,  

http://educacao.piracicaba.sp.gov.br/site/todas-as-noticias/1109-jornada-pedagogica-

esta-com-inscricoes-abertas-.html , e em  http://www.uncmesp.org.br/Programa-

UNCMESP-SETEMBRO.pdf. 

 Uma reunião, portanto,  que bem poderia ser substituída, se me permitem a observação,  

por um e-mail informativo ou algo semelhante. Uma reunião de informes apenas e tão 

somente, com dinâmica semelhante, aliás,  à ultima reunião do CME-Piracicaba, aquela  

em que se fez presente a secretária municipal de educação, senhora Ângela Jorge 

Corrêa.  

Até mesmo o assunto que,  a primeira vista,  se apresentava  para discussão e 

encaminhamentos, qual seja, a situação dos conselhos escolares,  limitou-se a informes 

sobre os mais variados assuntos, com os conselheiros detalhando episódios pontuais das 

unidades escolares em que atuam ou sobre as quais tem conhecimento sem, no entanto,  

demonstrarem conhecimento do funcionamento dos conselhos dessas unidades, com 

cada qual elaborando seu discurso sem levar em consideração os discursos de seus 

antecessores. Como resultado de falas desencontradas e sobrepostas, sequer propostas 

de encaminhamento para a solução das dificuldades por que passam os conselhos 

escolares foram feitas. Tudo em boa medida decorrente, acredito, da pauta surpresa, 

causadora da desordem do dia.  

Restou-me ao final da reunião preocupação pelo discurso um tanto quanto fatalista da 

presidente Sandra quanto à situação dos conselhos escolares,  passando impressão um 

tanto quanto pessimista sobre a possibilidade do CME-Piracicaba encaminhar medidas 

que favoreçam a superação das dificuldades que se verificam na gestão democrática das 

unidades escolares (municipais ou não?) uma vez que essas, ao que parece,  sequer 

sabem (segundo denuncia o desânimo da presidenta) da existência do CME-Piracicaba.  

Acho necessário, no entanto, enviar palavras de encorajamento à presidente Sandra, 

trazendo-lhe à lembrança nada menos que palavras de Paulo Freire recentemente 
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veiculadas entre nós, aquelas que dão conta, em linhas gerais,  de que o mundo não é 

assim, ele está sendo assim.  Se me permite então a observação, presidenta Sandra, o 

problema do CME-Piracicaba não é que as escolas não sabem da existência do CME-

Piracicaba; é que elas não sabem ainda. Por tempo limitado, portanto ! 

Para que assim não mais continue sendo, que tal  inventariar, presidenta,  os  e-mails de 

todos os professores existentes na cidade, de forma que seja possível com todos eles 

interagir regularmente, estabelecendo comunicação profícua? Se as unidades escolares 

(não somente as municipais) não conhecem o CME-Piracicaba que tal então enviar-lhes 

informativos e convites à participação regularmente? Hoje em dia, com as modernas 

tecnologias da informação e da  comunicação, isto está ao alcance de alguns cliques. 

Fácil, ágil, com baixíssimo custo (se houver)  e enorme retorno, a desejada interação. 

Não podemos imaginar possível, por exemplo, a elaboração, a aprovação e, 

principalmente, as (re)avaliações e  (re)ajustes que se fizerem necessários para a 

execução de um Plano Municipal de Educação de forma democrática e participativa de 

outra forma que não seja com todos os atores conectados o tempo todo sobre tudo o que 

se discute e se delibera. 

Se o CME-Piracicaba acreditar que pode ser diferente, em  breve, acredito, a relação 

entre o CME-Piracicaba e as unidades escolares não será mais como é hoje em dia. 

Ponte com todos os professores, e em tempo real, faz-se necessária, no entanto.   

Essa interação é importante, presidenta, até porque para o bom encaminhamento de boa 

parte dos trabalhos que se avolumam na agenda do CME-Piracicaba há a necessidade da  

participação, do envolvimento mesmo dos professores. Na última reunião ordinária do 

CME-Piracicaba, por exemplo, a secretária Ângela passou ao CME-Piracicaba a 

incumbência de discutir com a Apeoesp a situação dos professores em Piracicaba, o que 

demandará comunicação com esses professores logicamente; na penúltima reunião, a 

secretária Ângela passara também para o CME-Piracicaba a incumbência de atualizar o 

Termo de Cooperação Técnica firmando entre a Prefeitura de Piracicaba e o MEC em 

2008, o que demandará também (se democrático se desejar o processo logicamente) 

comunicação com todos os professores,  até para que não se queixem mais (como até o 

momento o fazem e com certa razão) de que nunca são consultados e de que,  não 

participando das decisões, responsabilidade relativa têm eles com os resultados de 

projetos e programas estranhos, jogados de paraquedas, podem assim dizer.  Ainda que 

programas do Mec... 

Círculos viciosos esses todos, pois, possíveis de serem quebrados com um poucos 

cliques. Desde que regulares.   

Concluo minhas impressões sobre a reunião do último dia 12, desejando que as 

próximas sejam efetivamente de trabalho, uma vez que, como já disse, ele se avoluma 

enquanto inexplicavelmente reuniões apenas de informes acontecem.  



Assunto importante pendente ainda, e ainda como exemplo,  é a realização da segunda 

etapa da II Conferência de Educação de Piracicaba 

(http://www.educacao.piracicaba.sp.gov.br/site/todas-as-noticias/997-conferencia-

municipal-de-educacao-abre-inscricoes.html), cuja programação não se encontra 

detalhada ainda, sequer aventada até o momento, aliás, nas reuniões do CME-

Piracicaba. Imaginando, de toda forma, que tal etapa não deva se realizar 

demasiadamente longe da primeira etapa, acontecida no meio deste ano,  anexo a este 

relato a título de contribuição o documento final da I Conferência de Educação de 

Piracicaba, realizada em 2001, documento histórico, portanto,  socializando-o para a 

releitura que se faz necessária antes que se dê prosseguimento à atual conferência.  

Agradeço de público a colaboração da conselheira Renata Fedrigo,  que possibilitou a 

socialização desse tão importante documento, bem como a do conselheiro Genésio,  que 

durante a reunião distribuiu aos presentes informativo (anexo) sobre a etapa estadual da 

Conae 2014 que realizar-se-á no final deste mês de setembro. Não posso deixar de 

agradecer também à delegada eleita por Valinhos para a etapa estadual da Conae 2014, 

Miriam Lourdes Ferreira dos Santos Silva, que nos enviou cópia (anexa) de convite 

feito pela secretária municipal de educação de Campinas, Profa. Solange Villon Kohn 

Pelicer, para o 2º Encontro dos Conselheiros Municipais de Educação da Região 

Administrativa de Campinas, previsto para acontecer em 24.09.2013, parte da estratégia 

de articulação para acompanhamento das propostas aprovadas na Conferência 

Intermunicipal de Campinas realizada no final do mês de junho. Acompanhemos com 

interesse essas e outras iniciativas de articulação que acontecem no momento em nossa 

região de Campinas que envolvem, segundo o conselheiro Genésio nos disse na reunião 

do dia 12 passado, inclusive o Ministério Público e a Defensoria Pública. Garantia, pois, 

se confirmada de fato a participação dessas entidades, de maior poder de articulação 

ainda. Acompanhemos tudo com muito interesse, notadamente através do 

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/area-reservada/terceiros/forum-estadual-educacao 

e do http://conferenciacampinas.ima.sp.gov.br/.    
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