
Prezada Conselheira, Prezado Conselheiro Municipal de Educação. 
  

Sentimos sua falta no 1º encontro dos conselheiros municipais de educação da 

região administrativa de Campinas realizado em 22/08/2013. Temos certeza que a 

sua ausência se justifica pelas dificuldades que enfrentamos com os nossos 

afazeres cotidianos e que muitas vezes nos impedem de conciliar nossas agendas. 

Ainda assim é muito importante que você saiba que as contribuições socializadas 

naquela ocasião possibilitam a construção de um grupo engajado politicamente na 

construção de uma educação que contemple os anseios sociais de nossas 

comunidades escolares. Mas a consolidação deste projeto ficará prejudicada sem 

a sua presença. 

Conforme constatamos no dia 22, este encontro representa apenas o início de 

uma jornada de muita luta e perseverança para alcançar nossos objetivos e tanto é 

verdade que já saímos com o compromisso de coletar os dados de nossos 

municípios referentes a educação  com destaque para: demanda de matrículas 

não atendida, comprometimento da folha de pagamento segundo a Lei de 

Responsabilidade Fiscal(Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000), demanda de 

contratação de trabalhadores não atendida, numero de alunos por trabalhador 

contratado, numero de escolas conveniadas e cumprimento do Piso Salarial 

Profissional Nacional – Lei nº 11.738/2008 no tocante a jornada fora de sala de 

aula. 

Por isso reforço a importância da sua participação ativa no processo de coleta dos 

dados bem como se fazendo presente no dia 24/09/2013, antevéspera da etapa 

estadual da CONAE, no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas a partir 

das 14:00h para o nosso 2º encontro dos conselheiros municipais de educação da 

região administrativa de Campinas.  Um grande abraço 

 Prof.ª Solange Villon Kohn Pelicer 

 Secretária Municipal de Educação de Campinas 

Local: Prefeitura Municipal de Campinas (SP) 

Endereço: Avenida Anchieta, 200 - Centro 

Dia: 24/09/2013 - terça feira às 14 horas 
 

Solicitamos aqueles que estarão presentes, tragam as informações de seus respectivos 

municípios de forma a manter uma socialização com o grupo e que também confirmem 

presença através do email. 
  
Fonte: britan@uol.com.br 
MIRIAN LOURDES FERREIRA DOS SANTOS SILVA 
Delegada eleita pela cidade de Valinhos 

Vide http://conferenciacampinas.ima.sp.gov.br/ 
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