
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove aconteceu na 
Sala dos Conselhos na 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: Márcia Regina Paiva

Silva Rossi (titular); Cibele Machado (suplente); Juliane Ribeiro de Almeida 
(suplente); Edna Outra Rolim; Luiz Henrique Lucio Goulart (titular); Teima 
Soares Santos Carmo (suplente); Vanderleia Cristina Macedo da Costa 
(suplente); 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); Guaracy Alves de 
Alcântara (titular); Edy Lemes (suplente); Paulo Henrique Garcia Junior 
(titular); Fabrício Jacob (suplente); Fernanda Soares Azevedo (titular); e 
Bianca da Silva Soares (titular), a conselheira/Presidente Fernanda iniciou 
dando boas vindas a todos, e realizando a leitura da Ata de reunião do dia 
19/11/19. Após a leitura a conselheira Edy questionou a respeito da mudança 
no regimento, referente a organização das câmaras, se a mudança feita não 
diminuiria a efetividade destas, porém após uma maior explicação do tema e de 
como funcionará a mudança, a conselheira se deu por satisfeita. A Conselheira 
Cibele explicou ( conforme determinado na reunião anterior) a respeito do 
problema com os pombos, que estão sendo utilizadas telas e repelentes para 
conter os pombos, pois eliminá-los é proibido por lei, o Conselheiro Guaracy" 
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questionou se não haveria um abandono por parte da secretaria de educaçãcit\ ·�
em relação ao CIASE Travessão no que diz respeito a esse problema, a�· 
conselheira Cibele explicou que a secretaria têm alguns funcionários que ,, 
trabalham n9 CIASE, porém a direção do mesmo cabe a secretaria de 
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