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ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 conferência contou com a participação dos seguintes 

conselheiros - Gestão 2019/2021: Márcia Regina Paiva Silva Rossi (titular); Adriana 

Cristina Bueno Coelho (titular); Juliane Ribeiro de Almeida (suplente); Diene Veridiana 

de Farias Soares (suplente); Edna Dutra Rolim (titular); 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); Roberta dos Santos (titular); Gabriela Ricardo 

dos Santos (suplente); Ana Paula Oliveira Ottoni (titular); Guaracy Alves de Alcântara 

(titular); Edy Lemes (suplente); Fabrício Jacob (suplente); e Patrícia Moraes da Costa 

(titular). Registra-se a ausência da conselheira Salma Gomes Souza por motivos de 

falta de sinal de internet para sua conexão na sala online da reunião. A 

Conselheira/Presidente Sandra abriu a reunião, agradecendo a presença de todos e fala 

da professora Débora Pillon que faleceu recentemente, nos deixando, enaltecendo sua 

personalidade, motivação, sendo um exemplo de vida. Em seguida foi apresentado um 

vídeo em homenagem à professora Débora Pillon. Com a palavra a Secretária de 

Educação Senhora Márcia Regina Paiva Silva Rossi – faz agradecimentos ao conselho 

e fala, de forma emocionada, sobre a professora Débora Pillon que nos fará muita falta, 

sendo ela uma guerreira que lutou bravamente, firme, na fé, uma profissional amiga e 

que sentimos sua partida, mas temos que continuar e caminhar. Em continuidade, a 

Secretária de Educação Senhora Márcia Regina Paiva Silva Rossi avisa que não poderá 

permanecer na presente reunião até o seu final, em razão de compromissos assumidos, 

uma audiência e entrevista. A Conselheira/Presidente Sandra fala da pauta da reunião, 

sobre elaborar uma comissão do Conselho a respeito da retomada das atividades 

escolares e pede parecer da Secretária de Educação sobre o tema. A Secretária de 

Educação Senhora Márcia Regina Paiva Silva Rossi fala sobre a ideia da comissão e 

que foi encaminhada ao Jurídico para análise e indica tratarmos após essa análise. Em 
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continuidade, falando a respeito da retomada, acrescenta que acompanhou o 

pronunciamento do Governo do Estado de São Paulo na data de vinte e quatro de junho 

do corrente ano, bem assim, pronunciamento da UNDIME e da Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo para a retomada datada para dia oito de setembro do corrente 

ano, estando na fase amarela e cumprindo os vinte e oito dias estabelecidos, com 

equipamentos de proteção individual-EPI e todos funcionários prontos e organizados 

com os protocolos de segurança e cuidados para recepção dos alunos e aguardamos as 

sugestões das Escolas. Informou ainda, teremos trinta e cinco por cento (35%) na 

retomada nas salas de aulas, nesse sistema de aulas presenciais e hibridas. 

Acrescentou que na Secretaria temos todos os setores para dar o suporte necessário. A 

Conselheira/Presidente Sandra pontua que essa comissão será para acompanhar os 

trabalhos expondo que ficou chocada com a fala do Governo de São Paulo na data de 

ontem, dia vinte e quatro de junho do corrente ano. Reiterou que a comissão é para 

participar e colaborar, conforme a legislação, com propostas e ideias. Observou ainda, 

que a Secretaria Municipal de Educação elabora os atos e nós como Conselho Municipal 

de Educação devemos e queremos participar. Comentou ainda sobre o decreto 

municipal nº 1268 sobre sua vigência propondo que sejam oferecidas ideias para novas 

regulamentações. Comentou sobre as reuniões com professores, diretores e gestores e 

propõe participar como apoio. A Secretária de Educação Senhora Márcia Regina Paiva 

Silva Rossi, fala que seguimos o decreto municipal nº 1268, afirmando que os que não 

podem atuar nas escolas são os que têm as comorbidades definidas, pessoas idosas e 

o grupo de risco e demais exceções, conforme as regras estabelecidas, não podendo 

aglomerações. Afirmou que as Unidades Escolares estão trabalhando em regime de 

escalas, terças e quintas feiras e citou o Município de São José, como exemplo, todos 

estão nas Escolas. Afirmou ainda, que temos que atender melhor as nossas crianças, 

estudando formas de atender mais alunos, por intranet ou outras plataformas. 

Apresentou os dados que demonstram que cinquenta e um por cento (51%) não 

participam online e quarenta e nove por cento (49%) tem acesso e participa das 

atividades remotas. Ponderou ainda, que buscarmos a equidade e a forma de atender os 

alunos nesse plano de retomada, contando com a colaboração de todos. A 



 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA 

 

 
 
 
 
 

Conselheira/Presidente Sandra pontua que esses dados nos acalmam, sendo 

importante o planejamento. Observa ainda, que as questões devem ser expostas nas 

reuniões e que o intuito da comissão é participar e colaborar. A Secretária de Educação 

Senhora Márcia Regina Paiva Silva Rossi, afirma que devemos avançar focando no 

plano de retomada, com todos os protocolos de segurança, juntamente com a Saúde, 

tendo os cuidados na vida e na parte pedagógica, afirmando que podemos ir até os anos 

de dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois com essa situação de enfrentamento da 

COVID-19. O conselheiro Gabriel com a palavra, fala sobre a ideia da comissão e 

comenta sobre a Educação em geral e as políticas no segmento, das dificuldades, 

pontuando sobre as verbas do Governo do Estado de São Paulo e do Município para os 

investimentos, como exemplo, a situação dos pombos, piolhos e dos forros nas Escolas, 

as dificuldades enfrentadas. Afirma ainda, que temos um serviço público em geral de 

segunda linha e comenta sobre o período que estamos passando e do cenário no País. 

A Secretária de Educação Senhora Márcia Regina Paiva Silva Rossi fala que os 

assuntos já foram resolvidos, explicando ainda, que as verbas do Governo do Estado de 

São Paulo são repassadas e que a arrecadação caiu, como no FUNDEB, mas estamos 

resolvendo as demandas. O conselheiro Gabriel fala sobre as ideias em discussão e que 

não devemos levar para o lado pessoal as criticas, devemos como conselheiros fazer a 

nossa parte. Faz comentários sobre os dados e estatísticas do período da pandemia 

expondo que deve haver boa vontade, pontuando que sem amparo legal e recursos não 

se alcança os objetivos. Finaliza dizendo que a ideia da comissão é trabalhar com 

estudos e sendo propositiva. A Conselheira Edy com a palavra expõe que o assunto dos 

pombos já foi tratado e está nas atas de janeiro, momento que não havia a decretação 

da pandemia, devemos avançar. A Conselheira/Presidente Sandra pontua que estamos 

aprendendo a trabalhar no conselho. Conselheiro Gabriel fala das políticas que não 

foram implementadas e que devem ser colocadas em prática. Conselheira Edy concorda 

com a fala do conselheiro Gabriel e diz que devemos dar um passo de cada vez, pois 

tem País que está voltando ao lockdow, devemos olhar com esperança e correr atrás 

dos resultados. A Conselheira/Presidente Sandra não consegue conexão na reunião 

online estando ausente. O Conselheiro/Vice Presidente Paulo Henrique assume o 
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comando da reunião e fala sobre a questão dos pombos, que há registros e que 

estavam sendo feitos estudos dos casos e de cada Unidade Escolar, afirmando que a  

que conselheira Cibele já apresentou as informações e foram feitas as adaptações nas 

referidas Unidades, sendo apresentada a solução do problema. Afirma que o conselheiro 

deve acompanhar as atas e atualizar-se sobre os assuntos. Falou ainda, que não 

podemos desmerecer os nossos trabalhos o Conselho Municipal de Educação deve 

inteirar-se de suas ações. O Conselheiro Gabriel fala sobre o Conselho e sua atuação, 

exemplificando a questão dos piolhos que não conseguimos resolver essa questão e 

como enfrentaremos as maiores. Comenta que o Poder Público em geral não atua de 

forma eficiente. O Conselheiro/Vice Presidente Paulo Henrique deixa claro que não 

concorda com a fala do conselheiro Gabriel e reitera que a questão dos pombos foi 

resolvida com recursos. A Conselheira Edy fala sobre o projeto de retomada e que os 

assuntos já tratados estão registrados em ata. A Conselheira/Secretária do Conselho 

Ana Paula comenta que tudo está registrado em ata e os conselheiros conferem e 

atestam. O Conselheiro/Vice Presidente Paulo Henrique fala da pauta e se há outro 

assunto a discutir, abrindo a palavra aos conselheiros. A Conselheira/Secretária Ana 

Paula fala sobre a Comissão a ser formada. O Conselheiro Luiz Henrique com a palavra 

elogia o conselho e comenta sobre o compromisso dos seus membros, expondo ainda, 

que atua há trinta e dois anos (32) na Educação. Expõe sua opinião sobre a ideia da 

Comissão, expressando que o Conselho já exerce o seu papel, onde todos são 

atuantes, não vendo a necessidade da criação de uma Comissão, não entendendo a 

razão da criação dessa comissão, pontuando que devemos valorizar o empoderamento 

do Conselho, não sendo necessária uma Comissão com atribuições que já são do 

Conselho. Fala do período da pandemia e de perdas familiares e que a retomada deve 

ser feita com responsabilidade, com avaliação do plano de retomada pelos gestores, 

diretores, professores e atores envolvidos, demonstrando ainda, que o plano será 

passado ao Conselho Municipal de Educação e que essa forma de trabalho está dando 

certo. Essa ideia de criar comissão seria uma redundância, pois, tirar do Conselho as 

suas atribuições e passar para uma comissão, onde na verdade, as ideias devem ser 

absorvidas pelo Conselho que representa seus segmentos e esse empoderamento não 
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deve ser tirado. Pontuou ainda, estamos fazendo os estudos e precisamos do plano de 

retomada conforme a data prevista. E, conforme o Governo do Estado de São Paulo já 

falou, os estudos e treinamentos começam em agosto do corrente ano, portanto, essa 

questão socioemocional requer treinamento em conjunto, associado aos profissionais da 

saúde, para estarmos acolhendo e ficar mais próximos dos alunos e seus familiares. 

Nossos professores são em sua maioria pós-graduados e mestres, e esse conhecimento 

ajudará e muito na retomada e acolhimento dos alunos e na sua aprendizagem. A 

Conselheira/Presidente Sandra consegue conexão na reunião online novamente fala da 

ideia da Comissão e pergunta qual posicionamento do conselheiro Luiz Henrique. O 

Conselheiro Luiz Henrique reitera sua fala e diz que as atribuições citadas na minuta da 

comissão são as mesmas contidas nas atribuições do Conselho. Fala do 

pronunciamento do Governo do Estado de São Paulo, sobre os vinte e oito (28) dias e a 

fase amarela a ser alcançada, que devemos observar que é importante para nós, 

portanto, não vê funcionalidade para essa comissão, sendo esta sua posição, como 

Conselheiro. A Conselheira/Presidente Sandra não concorda e diz que entristece muito, 

observa que o intuito é participar. O áudio/vídeo da conselheira/presidente Sandra é 

cortado por falta de conexão via internet, não conseguindo expressar. O Conselheiro 

Gabriel fala da comissão que tem como objetivo auxiliar, pois, como grupo menor auxilia 

e fortalece o Conselho. O conselheiro Cícero Cláudio questiona sobre muitos alunos que 

estão saindo das escolas particulares e migrando para escolas publicas e sobre as 

matriculas. O conselheiro Luiz Henrique responde que todos os pedidos de matriculas 

estão sendo atendidos. O Conselheiro Gabriel requisita o número de alunos 

matriculados nas escolas públicas oriundos da escola privada. O Conselheiro Luiz 

Henrique afirma que já temos esses dados na Demanda de Alunos com a Fernanda, 

pois, são cinquenta e quatro (54) Unidades Escolares, dizendo que há alunos 

transferidos de outros Municípios também e esses dados podem se solicitados. O 

conselheiro Gabriel diz sobre a necessidade de percentuais de matriculas e sugere 

retomar a pauta da reunião com a proposta da comissão, com número reduzido de 

membros e análise pelo Conselho. A conselheira Edy questiona as atribuições dessa 

comissão e suas ações, afirmando não ter como votar sem saber as funções. O 
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Conselheiro Gabriel fala da minuta e que o Conselho deve indicar as atribuições. A 

conselheira Adriana Coelho fala da comissão e que sobre a minuta, questiona o porque 

de não ter sido elaborada por todos os membros do Conselho, por isso não há 

condições de decisão sobre a comissão na data de hoje e concorda com conselheiro 

Luiz Henrique que todos devem atuar, propondo que oportunamente votemos a questão 

após avaliação, porque o Conselho deve assumir seu papel e seu empoderamento, pois, 

estamos juntos trabalhando em prol comum da Educação Municipal, com diversos 

setores participando e não tirando nossas atribuições. Conselheiro Gabriel observa que 

a presidente do Conselho Sandra está com problemas de conexão e não cosegue 

acessar a presente reunião e isto prejudica a avaliação da proposta, sugerindo encerrar 

e após voltarmos a debater e elaborar a intenção dessa comissão. A 

Conselheira/Secretária do Conselho Ana Paula questiona se foi passada uma proposta 

para a presidente do conselho e para a secretária de Educação, concordando que 

devemos avaliar em outra reunião a matéria, pois não foi passada para os membros a 

proposta, sendo que o beneficiado deve ser o aluno.  O Conselheiro/Vice Presidente 

Paulo Henrique, na condução da reunião, propõe marcar outra reunião para avaliar as 

propostas dessa Comissão, pois observa que os conselheiros Luiz Henrique e Adriana 

não veem clareza nas propostas e os conselheiros Gabriel e Ana Paula concordam e 

também em fazer as propostas na próxima reunião. A conselheira Edy solicita minuta 

das propostas sobre a comissão para avaliar e observar os resultados e objetivos. O 

Conselheiro/Vice Presidente Paulo Henrique reforça a questão de termos uma minuta 

para nos posicionarmos e justifica ausência da presidente do Conselho em razão 

conexão internet estar ruim. Indica passar esse tema para a próxima reunião. A 

Conselheira/Secretária do Conselho Ana Paula fala que devemos nos unir pelas 

crianças e fala a favor da proposta da presidente do Conselho para criação da 

Comissão, reforçando sobre a orientação de saúde e higiene e que devemos nos unir e 

não para criticar, mas olhar as propostas para somar. O Conselheiro Luiz Henrique fala 

que em relação a fala da conselheira Ana Paula, não critica a ideia da criação da 

comissão, até porque não é este o seu papel, mas reforça a ideia do empoderamento do 

Conselho. Conselheiro Gabriel interrompe a fala do conselheiro Luiz Henrique 
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pontuando que não devemos nos posicionar sobre o tema ainda, pois a presença da 

presidente Sandra se faz necessária para avaliação da proposta da comissão. O 

Conselheiro/Vice Presidente Paulo Henrique expõe que a conselheira Ana Paula 

defendeu a proposta da comissão. O conselheiro Gabriel reforça que sem a presença da 

presidente do Conselho fica difícil avaliar e fazer críticas. O Conselheiro/Vice Presidente 

Paulo Henrique explica a fala do conselheiro Luiz Henrique e diz que não podemos 

engessar as discussões, pois todos os conselheiros tem direito a voz. A conselheira 

Adriana Coelho tem uma dúvida: - se os conselheiros Gabriel e Ana tiveram acesso a 

minuta da comissão por estar defendendo o tema, considerando que ela e os demais 

conselheiros não tiveram acesso ao documento. A Conselheira/Secretária do Conselho 

Ana Paula reforça que devemos avaliar as propostas. O Conselheiro/Vice Presidente 

Paulo Henrique fala que a proposta não foi elaborada e deverá ser feita no Conselho, 

com as atribuições. Conselheiro Gabriel fala sobre um rascunho e devemos analisar a 

ideia e com a participação de todos. O Conselheiro/Vice Presidente Paulo Henrique 

avisa que vamos ver uma data e reunir novamente. Neste momento a 

Conselheira/Presidente Sandra consegue a conexão internet e argumenta que esse 

momento seria para criação das propostas e da minuta da comissão. Portanto, vamos 

avaliar oportunamente. Não havendo nada mais a se tratar, encerramos a reunião e a 

presente ata, que após ser redigida, lida e aprovada por topos, será encaminhada para o 

colhimento das assinaturas dos conselheiros presentes na sala on-line no link: 

https://meetingsamer9.webex.com/meetingsamer9pt/j.php?MTID=mef048e0e8ed1757cd

8b4e46293f01ad0. Caraguatatuba, 25 de junho de 2020. 
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