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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 
Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte aconteceu a reunião ordinária 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/reunião 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); 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); Gabriel Duarte Valiño Gliosci (Titular); 
Salma Gomes Souza (suplente); Vitor Berigo (titular); Newton Andrade de Macedo 

(titular); Tharik Ribeiro Brock Gimenes de Oliveira Troccoli (suplente); Cícero Cláudio 

Lima (titular); Roberta dos Santos (titular); Rosimeire Batista Santos (suplente); Guaracy 

Alves de Alcântara (titular); Edy Lemes (suplente); Paulo Henrique Garcia Junior (titular); 
Fabrício Jacob (suplente); Patrícia Moraes da Costa (titular); Bianca da Silva Soares 

(titular). A Conselheira/Presidente Sandra abriu a reunião, agradecendo a presença de 

todos e apresentou o primeiro item da pauta que trata dos comunicados da presidente do 

Conselho sendo: - proposta de alteração do Regimento Interno e criação da câmara 

setorial após reunião com a UNCME que será no dia dezessete de julho do corrente ano; 

- registra a publicação na página do Conselho na internet dos dois pareceres da UNCME; 

- comunica a atualização da página na internet do Conselho, com inclusão da Normativa 

número um da Secretaria Municipal de Educação. Em continuidade, a presidente 

apresenta o segundo item da pauta que é a indicação de membro do Conselho Municipal 

de Educação para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – CACSFUNDEB. Neste momento, os conselheiros Sandra, 

Edy e Gabriel comentam sobre a reunião do dia primeiro de julho do corrente ano com a 

UNCME e comentários sobre a formação dos membros do Conselho, criação de câmara 

setorial para estruturar o Regimento Interno do Conselho, observações sobre o período 

da pandemia que estamos vivendo e registrando a requisição e avaliação das atas do 
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Conselho neste ano de dois mil e vinte pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

A Conselheira Secretária Municipal de Educação Márcia Regina Paiva Silva Rossi fala da 

importância de buscar capacitação. Informou que não faz parte da Diretoria do Conselho. 

Informou ainda, que o Regimento Interno foi revisto recentemente e com participação de 

membros do Conselho. Os conselheiros: Gabriel, Salma, Edy, Sandra, Paulo Henrique, 

Newton, Adriana, Juliane, Cicero e Vitor comentam e reforçam e necessidade de revisão 

e avaliação do Regimento Interno, para organizar e direcionar os trabalhos e atuação do 

Conselho. A Presidente do Conselho Sandra recomenda aos membros aguardar a 

realização da reunião com a UNCME no dia quinze de julho do corrente ano para 

avaliação do Regimento Interno e indica deliberar o item dois da pauta que é a escolha de 

membro do Conselho para compor o Conselho – CACSFUNDEB, ficando aprovado pelos 

presentes o nome do Conselheiro Gabriel Duarte Valiño Gliosci. Seguindo a pauta da 

reunião, foi deliberado o terceiro item; - escolha do segundo secretário da Mesa Diretora 

do Conselho, ficando aprovado pelos presentes o nome da Conselheira Juliane Ribeiro de 

Almeida. A Conselheira/Presidente Sandra registrou o ofício numero cento e cinquenta e 

cinco de dois mil e vinte da Secretaria Municipal de Educação que trata da indicação de 

membro deste Conselho para compor Comitê para Elaboração do Plano de Retomada 

das Aulas Presenciais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Caraguatatuba. A 

Conselheira Secretária Municipal de Educação Márcia Regina Paiva Silva Rossi 

apresenta as explicações sobre a composição e finalidade do Comitê para a Elaboração 

do Plano de Retomada das Aulas Presenciais nas Escolas, apresentando todos os 

segmentos envolvidos e registrando o cumprimento dos protocolos de segurança. Após 

debates pelos conselheiros sobre a indicação requerida para compor a formação do 

Comitê de Retomada, dois conselheiros se candidataram a representação e foi votado e 

aprovado o nome do Conselheiro Fabrício Jacob com sete votos e a conselheira Salma 

obteve quatro votos. Registra-se a abstenção do conselheiro Gabriel nesta votação de 

membro do Comitê de Retomada. Não havendo nada mais a se tratar, encerramos 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/oao-msnx-yqg Caraguatatuba, 08 de julho de 2020. 

https://meet.google.com/oao-msnx-yqg

