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ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte aconteceu a reunião extraordinária 

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 reunião contou com a participação dos seguintes 

conselheiros - Gestão 2019/2021: Cibele Machado (suplente); Adriana Cristina Bueno 

Coelho (titular); Juliane Ribeiro de Almeida (suplente); 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); Vitor Berigo (titular); Newton Andrade de Macedo (titular); Cícero Cláudio 

Lima (titular); Guaracy Alves de Alcântara (titular); Edy Lemes (suplente); Fabrício Jacob 

(suplente); Patrícia Moraes da Costa (titular); Ana Paula Oliveira Ottoni (titular) e Salma 

Gomes Souza (suplente). A Conselheira/Presidente Sandra abriu a reunião, agradecendo 

a presença de todos e comunicou a solicitação de desligamento deste Conselho pelo 

Conselheiro Gabriel Duarte Valiño Gliosci, que também era membro do conselho 

CACSFUNDEB, dessa forma, apresentou o primeiro item da pauta que trata da indicação 

de membro para compor o Conselho – CACSFUNDEB, ficando aprovado pelos presentes 

o nome da Conselheira Patrícia Moraes da Costa. Em continuidade, a presidente 

apresenta o segundo item da pauta, instituir Comissão para avaliação do Regimento 

Interno do Conselho abrindo para debates e indicação de membros, sugerindo inclusive 

reuniões presenciais pela comissão a ser criada. Neste momento, os conselheiros Newton 

Andrade de Macedo, Guaracy Alves de Alcântara, Vanderleia Cristina Macedo da Costa, 

Adriana Cristina Bueno Coelho, Juliane Ribeiro de Almeida, Fabrício Jacob, Vitor Berigo, 

comentam sobre a criação da comissão para avaliação do Regimento Interno, falam do 

empenho e tecem elogios à presidente do Conselho e da importância da mesa diretora, 

relembram o encontro com a UNCME no dia quinze de julho do corrente ano que trouxe 

conhecimento ao conselho. Assim, a Comissão para avaliação do Regimento Interno do 

Conselho aprovada ficou constituída pelos conselheiros: Newton Andrade de Macedo, 
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Vanderleia Cristina Macedo da Costa, Adriana Cristina Bueno Coelho, Juliane Ribeiro de 

Almeida, Edy Lemes, Salma Gomes Souza, Telma Soares Santos Carmo, Luiz Henrique 

Lucio Goulart e Sandra Nascimento de Oliveira da Silva. Ato continuo, a Presidente do 

Conselho Sandra registra a saída da primeira secretária da mesa diretora do Conselho, 

conselheira Ana Paula Oliveira Ottoni, que justificou sua saída por razões pessoais. 

Dessa forma, assume como primeira secretária a conselheira Juliane Ribeiro de Almeida 

que desempenhava como segunda secretária, sendo assim, após manifestações fica 

como segunda secretária a conselheira Edy Lemes. Todos estes atos aprovados pelos 

conselheiros presentes. Seguindo a pauta da reunião, foi deliberado o terceiro item; - A 

presidente do conselho Sandra apresenta os comunicados, sendo ofício à Secretaria 

Municipal de Educação solicitando saber sobre verbas orçamentárias do conselho, para 

elaboração de cronograma de atividades por este conselho. Encaminhará para publicação 

no diário oficial do Município a publicação da comissão de estudos e revisão do 

Regimento Interno. O Conselheiro Fabrício Jacob comunica que é pré-candidato a cargo 

eletivo no Município de Caraguatatuba e se afastará a partir do dia quinze de agosto de 

dois mil e vinte, indicando a conselheira Salma Gomes Souza para substitui-lo no Comitê 

de Retomada. Não havendo nada mais a se tratar, encerrada a reunião e a presente ata 

após ser redigida, lida e aprovada por todos, será encaminhada para o colhimento das 

assinaturas dos conselheiros presentes na sala on-line no link: pelo Google Meet  

meet.google.com/ydw-emdo-dfi Caraguatatuba, 16 de julho de 2020. 
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