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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos onze de maio de dois mil e vinte, aconteceu a reunião por VÍDEO 

CONFERÊNCIA do Conselho Municipal de Educação, levando em consideração o 

disposto no Decreto Estadual nº.64.862/2020 e o Decreto Municipal nº. 1230/2020 e suas 

alterações. A conferência contou com a participação dos seguintes conselheiros - Gestão 

2019/2021: Márcia Regina Paiva Silva Rossi (titular); Cibele Machado (suplente); 

Adriana Cristina Bueno Coelho (titular); Juliane Ribeiro de Almeida (suplente); Edna 

Dutra Rolim (titular); Diene Veridiana de Farias Soares (suplente); Luiz Henrique Lucio 

Goulart (titular); Telma Soares Santos Carmo (suplente); Sandra Nascimento de Oliveira 

da Silva (Titular); Vanderleia Cristina Macedo da Costa (suplente); Ângela Maria 

Pancheri Ribeiro (titular); Vitor Berigo (titular); Newton Andrade de Macedo (titular); 

Cícero Claudio Lima (titular); Roberta dos Santos (titular); Gabriela Ricardo dos 

Santos (suplente); Ana Paula Oliveira Ottoni (titular); Rosimeire Batista Santos 

(suplente); Guaracy Alves de Alcântara (titular); Paulo Henrique Garcia Junior (titular); 

Fabrício Jacob (suplente); e Bianca da Silva Soares (titular).  A Conselheira/Presidente 

Sandra abriu a reunião, agradecendo a presença de todos e comenta sobre a participação 

dos membros do conselho e sua efetiva presença nas reuniões, abrindo a palavra aos 

conselheiros. Em continuidade a pauta foi apresentada a devolutiva da SAJUR sobre o 

questionamento do Vitor a respeito das APM´s sendo esclarecido e demonstrado a todos 

os presentes, com a leitura efetuada pela Conselheira/Presidente Sandra da resposta 

encaminhada pelo procurador Dr. Danilo. Em seguida passa a palavra ao Conselheiro 

Guaracy que efetua a leitura do Regimento Interno CME seção três, artigo dezoito que 

trata das atribuições do primeiro secretário e continuando a seção cinco, artigo vinte e 

oito que trata da mesa diretora e suas atribuições. Com isso, solicita que seja cumprido o 
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Regimento Interno sobre as atribuições da mesa diretora. A Conselheira /Presidente 

Sandra faz suas considerações desde que assumiu o referido conselho, apresentando suas 

justificativas indicando discutir com os membros do conselho a organização e em atenção 

ao regimento interno e propondo estudar o tema. O conselheiro Guaracy pede que seja 

votada a proposta apresentada por ele. Com a palavra a Conselheira Cibele, reforça a fala 

da Sandra e que devemos nos organizar e vermos a possibilidade e conversar com todos 

com ponto comum a todos, devemos pensar, escutar todos os conselheiros e entende não 

ser momento oportuno para votar esse tema e reforça que as discussões mensais estão 

sendo produtivas e cada um vem fazendo a sua parte. O Conselheiro Guaracy insiste e 

reforça seu pedido que seja votada sua proposta nesta reunião. A presidente do conselho 

Senhora Sandra apresenta considerações expondo que não estão presentes todos os 

membros do conselho e essa nova gestão não deixou definida essa matéria sobre a mesa 

diretora, há pessoas que não conseguiram estarem online presentes, indicando deixar para 

outro momento a votação. O conselheiro Cícero apresenta suas razões sobre o tema 

pedindo para ser em momento oportuno e estando mais estruturados, reunidos 

pessoalmente. O Conselheiro Guaracy insiste no tema do regimento interno sobre a mesa 

diretora. O Conselheiro Cícero reforça que está anotando todas as informações para 

registro em ata. Com a palavra Márcia, esclarece que entende as ponderações do 

Conselheiro Guaracy, mas que neste momento temos algumas limitações, a própria 

reunião que estamos fazendo de maneira remota e que devemos aguardar nesse momento 

de pandemia, com os recursos que temos com a situação que estamos, acho que 

principalmente é essa a discussão e creio que os demais membros do conselho 

concordam, porque já caminhamos bastante e todas as situações que o conselheiro 

Guaracy coloca nós discutimos e situações pontuais têm resolvido. Explica que o tempo 

todo tem dado retorno, porem hoje, no momento que estamos vivendo da pandemia é ai 
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que está sendo nosso maior entrave então entende que precisamos rever. Senhor Guaracy 

solicita que o assunto proposto seja prorrogado para a próxima pauta. A Secretária de 

Educação Márcia propõe que no retorno das atividades presenciais que o assunto seja 

pautado e todos conselheiros presentes votam e aprovam a proposta. A Conselheira/ 

presidente Sandra requer informações sobre o retorno das atividades escolares. Com a 

palavra ainda, a Secretária de Educação Senhora Márcia Regina Paiva Silva Rossi – a 

Secretária de Educação informa que provavelmente em julho ocorrerá o retorno e vem 

conversando com UNDIME, havendo estudos para voltar de forma gradativa, com 

avaliação sobre higiene, segurança e foi encaminhada uma carta pela UNDIME para que 

não ocorra essa volta gradativa, porque não há segurança para o retorno, em especial das 

crianças menores que requerem uma atenção. Inclusive saiu uma reportagem na UOL na 

Folha de posicionamento da UNDIME sobre esse tema e que somos contra o retorno das 

atividades gradativo, devendo ser crianças maiores, porque tem o uso da máscara, de 

higiene, de cuidado, de lavar as mãos e os bebês e as crianças bem pequenas não temos 

condição e estamos numa discussão ainda maior, com órgãos maiores e assim que tiver 

um posicionamento será apresentado no conselho e toda semana estamos em reunião 

discutindo, mas o tema está acima de nós na esfera do Governo do Estado, é o mesmo 

que discutirmos, por exemplo, retorno do comércio no Município se não tiver um 

pronunciamento do Governo do Estado, uma coisa depende da outra. Sandra apresenta a 

questão do calendário.  A Secretaria/Conselheira Márcia – esclarece que já foi feito um 

esboço do calendário e vamos passar e na próxima reunião de forma mais específica e 

para o ensino fundamental trabalhando as oitocentas horas, vamos com as atividades 

remotas tranquilamente, já a educação infantil será nosso grande entrave, por que já 

trabalhamos com as oitocentas horas, primeira e segunda fase e vamos ter que pensar 

alguma coisa para o futuro. Estaremos encaminhando à conselheira presidente Sandra e 
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na próxima reunião trazemos o calendário para apresentar aos demais conselheiros e 

discutirmos. Secretária de Educação / Conselheira Márcia sugere realizar reunião com 

professores e com o conselho para pautar e definir sobre o calendário. Ficando definido 

que a presidente Sandra representa o Conselho CME nesse tema sobre o calendário com a 

Secretaria de Educação, solicita que a matéria sobre a UNDIME e será disponibilizada no 

grupo do Conselho, informado ainda que pode ser acessado pelas redes sócias Instagram, 

facebook, onde podem ser encontradas todas as discussões e reuniões. Não havendo nada 

mais a se tratar, encerramos a reunião e a presente ata, que após ser redigida, lida e 

aprovada por todos, será encaminha para colhimento de assinatura de todos os presentes 

na reunião online: https://meetingsamer9.webex.com/meetingsamer9-

pt/j.php?MTID=m63c35e0b7264e347 

ec9a454dc74dd314. Caraguatatuba, 11 de maio de 2020. 
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