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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte aconteceu no auditório da 

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: 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 Silva (titular); Ângela Maria Pancheri Ribeiro (titular); 
Vitor Berigo (titular); Newton Andrade de Macedo (titular); Cícero Claudio 

Lima (titular); Roberta dos Santos (titular); Ana Paula Oliveira Ottoni (titular); 

Rosimeire Batista Santos (suplente); Guaracy Alves de Alcântara (titular); Edy 

Lemes (suplente); Paulo Henrique Garcia Junior (titular); Fabrício Jacob 

(suplente); e Bianca da Silva Soares (titular), a então Vice-Presidente / 

Conselheira Sandra iniciou dando boas vindas a todos, e passando a palavra 

aos convidados Manoel Fabiano e Helivelton que vieram para dar explicações 

referentes ao requerimento do conselheiro Guaracy, que diz respeito à carência 

do AVCB nas escolas, o Sr. Manoel Fabiano começou agradecendo ao 

conselho pelo convite, em seguida ele procurou esclarecer ao conselho que na 

parte de segurança, a prefeitura de Caraguatatuba está ainda em fase de 

aperfeiçoamento, quanto à requisição e implantação dos equipamentos, pois os 

mesmos assumiram este setor em 2017 em um estado de carência da 

implantação destes itens, o conselheiro Guaracy questionou se as mudanças 

estão sendo feitas com base em alguma determinação do Ministério Público, 

ao que os representantes responderam que nenhuma notificação dessa 

natureza foi recebida. Os representantes ainda esclareceram que existe uma 
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dificuldade quanto ao furto de extintores nas escolas, e que a licitação para a 

compra do material vencido ou furtado é demorada devido ao procedimento 

que deve ser seguido para tal. Os conselheiros Edy e Guaracy questionaram 

que devido à obrigatoriedade dos materiais de segurança, a dificuldade com os 

recursos não deve ser uma justificativa para a carência dos mesmos, os 

representantes e a conselheira Cibele explicaram os pormenores do sistema de 

licitações, e que há uma verba específica para ser aplicada nesses casos, 

portanto não podem ser retiradas verbas de outros setores para essa 

finalidade. A Conselheira Sandra questionou quanto ao treinamento e 

capacitação de pessoas nas unidades para utilização dos materiais de 

segurança, os representantes explicaram que os custos para o treinamento e 

capacitação também devem entrar em licitação para que sejam realizados, 

devendo seguir o mesmo sistema que a compra de materiais. Os 

representantes ainda relataram a ocorrência de dificuldades para com o 

cumprimento das licitações por parte das empresas que disputaram e 

ganharam as mesmas. Os convidados também prestaram esclarecimentos 

quanto à pauta dos conselheiros Newton e Ana Paula, que diz respeito à 

insalubridade para os ADIs. O Sr. Manoel Fabiano começou falando a respeito 

de uma reunião que foi marcada com os ADIs para esclarecimento desta 

questão, e que muitos ADIs não compareceram, mesmo tendo sido notificados 

com dois meses de antecedência. Ele prosseguiu esclarecendo que não deve 

ser permitido o ingresso de crianças doentes nas unidades escolares, pois isso 

acaba trazendo risco às demais crianças e ao corpo de funcionários, os 

representantes ainda esclareceram que os ADIs devem usar o EPI fornecido 

pelas unidades, eles concluem explicando que o risco biológico que existe, não 

é um risco permanente e portanto não configura o direito a insalubridade, 

dessa forma é possível até o questionamento por parte do Ministério Público a 
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prefeitura, por uso indevido da verba, caso aja o pagamento.  A Vice-

Presidência / conselheira Sandra agradece a presença da Senhora Nadine, 

responsável pelo Setor de contabilidade da Secretaria de Educação que veio 

falar um pouco sobre o sistema de convênios da Secretaria de Educação - 

como funcionam os repasses de verbas federais como PNAE, PNATE, Salário 

Educação e o procedimento para celebração de convênios, tanto na esfera 

federal, quanto na esfera estadual. A Conselheira Cibele prestou 

esclarecimentos referente à pauta das 30Hs proposta pela Conselheira Ângela, 

explicando que a presente medida teria um impacto muito grande refrente ao 

CaraguaPrev, ela disse que para um esclarecimento por escrito, a conselheira 

deveria entrar com um requerimento individual junto ao CaraguaPrev. A 

respeito da Pauta do conselheiro Fabrício, será protocolado um ofício para a 

mudança da sigla das APMs, e a resposta a este ofício será ouvida na próxima 

reunião. A vice-presidente Sandra apresentou a todos o pedido de renúncia da 

Presidente Fernanda, por motivos pessoais, passando-se a titular a 

Conselheira Patrícia Moares da Costa, não havendo quem tomar posse como 

suplente e na sequência, o conselho aprovou a composição da nova mesa 

diretora, que consiste: Sandra Nascimento de Oliveira da Silva (Presidente), 

Paulo Henrique Garcia Junior (Vice-presidente), Cícero Cláudio Lima (1º 

Secretário) e Ana Paula Oliveira Ottoni (2ª Secretária). O Conselho prosseguiu 

aprovando a pauta da reunião ordinária do mês de Abril com os seguintes 

temas: Visita à EMEF do Getuba, Posicionamento a respeito da mudança de 

Sigla das APMs (pauta do Conselheiro Fabrício) e a organização dos trabalhos 

da comissão avaliativa do PME da qual o conselho participará. O Conselho não 

achou pertinente o convite ao CAE para esclarecimentos, sendo este assunto 

rejeitado mediante votação. Foi realizada neste momento a leitura e aprovação 

da ata da reunião ordinária do mês de fevereiro, assinada por todos os 
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conselheiros presentes. Não havendo nada mais a se tratar, encerramos a 

reunião e a presente ata, redigida por mim Paulo Henrique Garcia Junior que 

após leitura e aprovação, será assinada por todos os presentes. 

Caraguatatuba, 10 de março de 2020. 


