
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove aconteceu na 
Sala dos Conselhos na Sede da Secretaria Municipal de Educação, a reunião 
ordinária mensal do Conselho Municipal de Educação. Estiveram presentes os 
seguintes membros do Conselho - Gestão 2019/2021: Márcia Regina Paiva 
Silva Rossi (titular); Cibele Machado (suplente); Adriana Cristina Bueno 
Coelho (titular); Juliane Ribeiro de Almeida (suplente); Edna Outra Rolim 
(titular); Diene Veridiana de Farias Soares (suplente); Luiz Henrique Lucio 
Goulart (titular); Teima Soares Santos Carmo (suplente); Ângela Maria 
Pancheri Ribeiro (titular); Vitor Berigo (titular); Newton Andrade de Macedo 
(titular); Cícero Claudio Uma (titular); Ana Paula Oliveira Ottoni (titular);

Guaracy Alves de Alcântara (titular); Edy Lemes (suplente); Paulo Henrique 

f'-� Garcia Junior (titular); Fabrício Jacob (suplente); Fernanda Soares Azevedo 
(titular); e Bianca da Silva Soares (titular), a conselheira/Presidente Fernanda 
iniciou dando boas vindas a todos, passando a pautas do dia: cronograma do 
calendário 2020; Demanda reprimida - Conselheira Fernanda; limites de alunos 
por sala na Educação - Conselheiro Gabriel (pendente para a próxima reunião); 
palestras para adolescentes e pré-adolescentes - Conselheiro Cícero. O 
Conselheiro Guaracy pediu que os dois assuntos: infestação de pombos e 
material e equipamento para surdos, que foram levantados por ele na última 
reunião fossem colocados para votação como pautas para que tivessem maior 
atenção, todos os demais concordaram e a Secretária de Educação Márcia se o-; 
comprometeu a solicitar a presença do pessoal da manutenção e inclusão � 
(solicitado a este setor que traga uma resposta por escrito a respeito da � 
demanda por equipamentos para crianças com surdez), para maiores 
esclarecimentos. A Secretária Márcia disse que o calendário apresentado na 
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última reunião está em vias de ser aplicado parcialmente, mediante o parecer 
do conselho, faltando apenas à aprovação dos professores. A presidente nos 
apresentou o evento que será realizado no dia 27 de novembro, a Palestra: O 

Papel do Conselheiro, bem como sua atribuição no Conselho / Noção Geral do 
Financiamento Público da Educação Pública - com o Palestrante: Eduardo 

Cézar da Silva, Presidente da UNCME-SP (União Nacional dos Conselhos 

Municipais da Educação do Estado de São Paulo). A presidente solicitou a 

participação de todos os conselheiros, e inclusive dos gestores da Rede 
Municipal de Educação. O evento se realizará no dia 27 de novembro das 9h 

às 17hs na Secretaria Municipal de Educação. Os Conselheiros Fabrício, 
Guaracy e Edy, pedem para voltar novamente à discussão à questão sobre a 
flexibilização das datas das reuniões ordinárias deste conselho, ficando 
decidido pela fixação de um calendário anual na reunião de dezembro -
apresentar um cronograma para 2020. O Conselheiro Cícero apresentou 

proposta pela realização de uma palestra para os professores com o 

procurador da República Guilherme Scherby, para tratar sobre como lidar 
adequadamente com os conflitos em sala de aula, apresentando trechos de 
alguns artigos, trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e um 
áudio de uma ocorrência em sala de aula desse tipo de caso, como base para 
sua proposta. O Conselheiro Newton afirma que todos os setores da Educação 

estão bem saturados de problemas comportamentais e que professores e ) i
auxiliares de educação infantil não estão sabendo conduzir essas relações de � 
conflitos. A Presidente/Conselheira Fernanda relata um conflito em uma '� 

determinada unidade, onde pais que não admitem que seu filho tenha 

problemas comportamentais, sendo violentos com os outros, entre eles tem 

também os casos de alunos da inclusão. A Conselheira Adriana afirma que o 
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afastamentos para tratamento adequado, são poucos os que têm quaisquer
tipos de surtos e que causam conflitos em sala de aula ou recreio, uma vez ou

outra pode ter uma situação inevitável, como em qualquer outra situação.

Temos que levar em conta o contexto social de cada um: abusos, agressões,
má alimentação, exposição desde bebês a todos os tipos de situação. Após
discussão o conselho aprovou por unanimidade a solicitação, ficando acordado
que em 2020 irá retomar a proposta e a possibilidade de agendar a palestra.
Próximo item da pauta: Mudanças no regimento - o Conselheiro Fabrício

propõe a mudança no sistema de organização das câmaras do conselho para
que tenham organização conforme a necessidade apenas, além de deixar mais

claro que é o suplente quem assume a vaga do conselheiro titular em caso de
perda do mandato e que o próximo candidato mais votado deve ser chamado

para assumir a vaga de suplente; Ambas aprovadas por unanimidade. -
Propostas do Conselheiro Guaracy: Acrescentar a Mesa diretora (formada pelo

presidente, vice-presidente, Secretária Executiva, 1 ° 
e 2° Secretários) à

estrutura organizacional do conselho (aprovada por unanimidade), alterar a
descrição do "Plenário do CME", na Seção 1, Art.1 O (Indeferida por todos os

�
conselheiros salvo o proponente), Acrescentar as competências da presidência

�
à convocação das reuniões com a mesa diretora (Aprovada por unanimidade),
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(\-; através de votação assuntos que não estejam na ordem do dia (indeferida por J 
Jf° todos os conselheiros salvo o proponente), estabelecer o momento para debate �

de um tema apenas até a votação do mesmo (aprovada por unanimidade). O

Conselheiro/secretário Paulo alterará o regimento com as devidas mudanças e

instruções do grupo, e encaminhará a análise do Jurídico. O Conselheiro

Fabrício apresentou um problema de dificuldade para obtenção de transporte
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para os alunos das escolas estaduais por ocasião de eventos exteriores 

(OBMEP), o conselheiro argumenta que existe uma burocracia para se 

encaminhar as solicitações e para as mesmas serem atendidas. A Secretária 

de Educação Márcia informou que existe uma disponibilidade baixa de veículos 

para atender a demanda, e que a demanda municipal recebe a prioridade. O 

Conselheiro Fabrício propôs alternância na realização da FLIC com outros 

eventos pedagógicos, sugere uma abordagem mais ampla envolvendo as 

demais disciplinas. A Secretária de Educação/ Conselheira Márcia concorda e 

considera a proposta bem plausível, vai propor para 2020 um estudo da 

possibilidade se implantar outras feiras para os próximos anos. Não havendo 

nada mais a se tratar, encerramos a reunião e a presente ata, que após leitura 

e aprovação, será assinada por todos os presentes. Caraguatatuba, 19 de 
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