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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 
Aos nove dias do mês de setembro 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); Cibele Machado (suplente); 

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

Veridiana de Farias Soares (suplente); Telma Soares Santos Carmo (suplente); Sandra 

Nascimento de Oliveira da Silva (titular); Vanderleia Cristina Macedo da Costa (suplente); 

Salma Gomes Souza (títular); Vitor Berigo (titular); Newton Andrade de Macedo (titular); 
Tharik Ribeiro Brock Gimenes de Oliveira Troccoli (suplente); Cícero Cláudio Lima 

(titular); Guaracy Alves de Alcântara (titular); Edy Lemes (suplente); Paulo Henrique 

Garcia Junior (titular). A Conselheira/Presidente Sandra Nascimento de Oliveira da Silva 

abriu a reunião as dez horas e doze minutos (10:12 horas) agradecendo a presença de 

todos e, passando a palavra para Secretária Adjunto de Educação Senhora Márcia 

Regina Paiva Silva Rossi que falou da consulta pública sobre o possível retorno as aulas 

presencias que 88% (oitenta e oito por cento) não aprovam o referido retorno presencial. 

Expos ainda, que vem realizando reuniões com as equipes educacionais para tratativas 

de ações visando a futura retomada. Asseverou ainda que se reuniu a com Promotoria 

Pública para tratar do tema e solicitou deliberação e posicionamento do Conselho 

Municipal de Educação sobre a pretensão de retorno presencial pelas escolas 

particulares. A Conselheira/Presidente Sandra Nascimento de Oliveira da Silva comenta 

sobre a Educação Infantil e expõe que cabe deliberação deste Conselho Municipal de 

Educação sobre a retomada das aulas presenciais pelas escolas particulares e votando 

posiciona-se contraria ao retorno. Em seguida abre para manifestação dos conselheiros 

sobre o tema e com a palavra o conselheiro Newton Andrade de Macedo expõe sobre a 

segurança e a preservação da vida e como as escolas públicas não abrirão por estas 

razões opina pela não retomada pelas escolas particulares. Com a palavra o conselheiro 

vice-presidente senhor Paulo Henrique Garcia Junior opina pela manutenção do 

distanciamento devendo ter consenso e não retorno presencial neste momento.  O 
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Conselheiro Tharik Ribeiro Brock Gimenes de Oliveira Troccoli concorda que não devem 

abrir, ou seja, retornar as aulas/atividades presenciais nas escolas particulares. A 

conselheira Adriana Coelho não concorda com retorno as aulas presenciais pelas escolas 

particulares até a apresentação de uma vacina para superar essa pandemia. Conselheiro  

Cícero Cláudio Lima pontuou que na escola particular onde trabalha sua esposa, os pais 

pressionam para retornar as aulas presenciais, observando ainda que vê muitas crianças 

pelas ruas, no entanto manifestasse contrario a abertura presencial das escolas 

particulares. Neste momento A Conselheira/Presidente Sandra Nascimento de Oliveira da 

Silva expõe o nosso trabalho é educacional, outras questões, como as crianças na rua 

devem ser cuidadas pelos responsáveis. A Secretária Adjunto de Educação Senhora 

Márcia Regina Paiva Silva Rossi esclarece ainda, que seguimos a plano São Paulo e que 

ninguém tem autorização para retomada presencial até o momento. Conselheira Juliane 

Almeida manifesta contra o retorno presencial das escolas particulares, dando como o 

exemplo o grupo ITA com grande contágio do vírus ao retornar as aulas presencias. 

Conselheira Vanderleia Cristina Macedo da Costa manifestasse contra o retorno as aulas 

presencias. Conselheira Telma Soares Santos Carmo manifestasse contra o retorno 

presencial das aulas. Conselheira Salma Gomes Souza expõe as dificuldades que a 

Secretaria Municipal de Educação poderá enfrentar com a retomada presencial das aulas, 

nos protocolos de higiene e segurança e questiona sobre provável retorno presencial em 

fevereiro do ano dois mil e vinte e um, como será? - A Secretária Adjunto de Educação 

Senhora Márcia Regina Paiva Silva Rossi esclarece que as providências estão sendo 

tomadas e preparando todos os protocolos necessários. A Conselheira/Presidente Sandra 

Nascimento de Oliveira da Silva apresenta ao Conselho que protocolou ofício junta à 

Secretaria Municipal de Educação pedindo informações da Rede sobe quantitativo e 

dados de professores e salas de aulas, para tratar na próxima reunião deste conselho. 

Conselheira Edy Lemes opina que não é a favor do retorno presencial e pergunta sobre o 

procedimento das cidades vizinhas, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. - A Secretária 

Adjunto de Educação Senhora Márcia Regina Paiva Silva Rossi expõe que as cidades 

vizinhas de Ubatuba e Ilhabela ainda não se manifestaram e São Sebastião já definiu por 

não retornar as aulas presencias. A Conselheira/Presidente Sandra Nascimento de 
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Oliveira da Silva após todas as manifestações de conselheiros indica deliberar sobre a 

pretensão de retorno presencial pelas escolas particulares e expedir uma resolução do 

Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação aprova por 

unanimidade não retornar as aulas presencias com expedição de Resolução. A seguir, 

conforme a pauta sobre requerimentos do Conselheiro Senhor Guaracy Alves de 

Alcântara, que conseguiu acesso à reunião, e passou a expor suas solicitações de 

vistorias e inspeção sobre infestação de pombos nas Unidades Escolares Municipais e 

que foram encaminhados no grupo de whatsapp do CME; - requerimentos endereçados à 

Secretaria Municipal de Saúde; - à Vigilância Sanitária (VISA) da Secretaria Municipal de 

Saúde; - Conselho Municipal de Educação (CME); - Mesa Diretora do Conselho Municipal 

de Educação (CME); Câmara Municipal de Caraguatatuba, entre outros. O conselheiro 

Senhor Guaracy Alves de Alcântara informou que acessou o Senhor Prefeito pelo 

facebook para ver seu pedido atendido. Apresentou todos os requerimentos e as 

respostas obtidas, explicando que por intermédio da professora Salete Paes que também 

é vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba levou ao 

conhecimento do Senhor Prefeito a situação da infestação de pombos nas Unidades 

Escolares Municipais. Apresentou o ofício resposta da Secretaria Municipal de Educação 

nº 183/2020 e o memorando nº 612/2020 da Secretaria Municipal de Educação para a 

Secretaria Municipal de Saúde tratando do tema. Em continuidade solicitou a contratação 

de empresa para o combate da infestação de pombos nas Unidades Escolares 

Municipais. Conselheira Cibele Machado com a palavra fala sobre a infestação de 

pombos nas Unidades Escolares Municipais, agradecendo a todos e principalmente aos 

Diretores das Unidades Escolares pela dedicação em resolver o assunto. Relata que 

restaram apenas dez (10) Unidades Escolares com problema de infestação de pombos e 

que foram visitadas e que após a equipe de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde 

emitir parecer técnico sobre o tema, verificaremos a possibilidade de contratar uma 

empresa especializada. Informou ainda, as ações preventivas adotadas nas Unidades 

Escolares, tais como armadilhas e telas de proteção. Reiterou que, para contratação 

futura de especialista é necessário parecer técnico da área técnica da Zoonoses, ponto a 

ponto das Unidades Escolares. A Conselheira/Presidente Sandra Nascimento de Oliveira 
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da Silva indica deliberar a proposta do conselheiro senhor Guaracy Alves de Alcântara de 

contratar empresa especialista para tratar de assunto de infestação de pombos e 

registrando se ema ta deste conselho. A Secretária de Educação Senhora Márcia Regina 

Paiva Silva Rossi expõe que estamos atendendo aos pedidos do conselheiro senhor 

Guaracy Alves de Alcântara e respondendo seus requerimentos desde o ano passado, 

informando ainda que a problemática “vai e vem” e requer monitoramento contínuo, 

manutenção, acompanhamento. A Conselheira/Presidente Sandra Nascimento de Oliveira 

da Silva indica deliberar a proposta do conselheiro senhor Guaracy Alves de Alcântara de 

indicar contratar especialista para tratar de assunto de infestação de pombos, requerendo 

a higienização, desinfecção, cuidados com os riscos biológicos no combate aos pombos 

nas Unidades Escolares do Município. O Conselho Municipal de Educação aprova por 

unanimidade a indicação de contratação para combate aos pombos nas Unidades 

Escolares. A Conselheira/Presidente Sandra Nascimento de Oliveira da Silva pontua que 

o tema sobre os pombos nas Unidades está encerrado. A Conselheira/Presidente Sandra 

Nascimento de Oliveira da Silva solicita informações sobre o processo de atribuições de 

aula, edital de atribuição publicado e de contagem de pontos. A conselheira Cibele 

Machado em resposta fala sobre o sistema das atribuições e informa que a capacitação 

dos Diretores já foi iniciada pelo professor Luiz Angelo e pelo demais profissionais como o 

servidor Alessandro, sobre as atribuições e enaltecendo o sistema criado, por ser muito 

prático e didático. A Conselheira/Presidente Sandra Nascimento de Oliveira da Silva 

pergunta sobre a publicação do Calendário nas Unidades Escolares, que foi requerido 

pelo conselheiro Senhor Guaracy Alves de Alcântara. A conselheira Cibele Machado em 

explica que calendário precisa ser homologado para publicação e disponibilizado nas 

Unidades Escolares nos horários próprios. A Conselheira/Presidente Sandra Nascimento 

de Oliveira da Silva indica agendar uma reunião presencial do Conselho Municipal de 

Educação com todos os protocolos de segurança. Não havendo nada mais a tratar, 

encerramos a reunião e a presente ata, depois de 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: https://meet.google.com/xht-jgyx-cba.Caraguatatuba, 09 de 

setembro de 2020. 
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