
 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA 
 

 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se 

Extraordinária deforma presencial no salão Monteiro Lobato, na Secretaria Municipal 

de Educação, conforme solicitação da conselheira Paula. A reunião contou com 

presença dos seguintes conselheiros: Titular: Rodolfo Alves de Souza; Suplente: 

Bruno Reis Moreira Nacano; Titular: Sônia Regina Mendonça; Titular: Carolinna 

Chiappini Bertosso; Titular: Paula de Campos Bueno; Suplente: Hercules Pantojo da 

Silva; Titular: Regiane Gomes Souza; suplente: Claudia Pizzinatto; Titular: Neide 

Gonçalves Rodrigues; Titular: Eliane Aparecida Ferreira; Titular: Gislene Angélica 

Conceição; Suplente: Fabrício Jacob. A reunião teve inicio com senhor Rodolfo 

presidente do referido conselho, explanando sobre a pauta do dia. Explicou sobre os 

memorando enviada a Secretaria de Saúde o qual não obteve resposta desde 

outubro. Foi mostrado o quadro atualizado de funcionários com COVID e que os 

dados são menores, devido a vacinação já estar avançada. Relatou ainda, que a 

Secretaria Municipal de Educação, enviou as unidades escolares, uma planilha para 

monitoramento dos casos inclusive dos alunos que contraírem COVID, e que cabe ao 

diretor da escola, mantê-la atualizada e enviar os dados. Informou que houveram seis 

escolas fechadas, devido ao grande número de casos da doença. Lembrou que tal 

ação é realizada pela vigilância sanitária, e que só ela após analisar a situação é que 

decide pelo fechamento ou não da unidade. Eliane colocou sua preocupação com a 

atual situação de contaminação dos funcionários nas Unidades escolares por COVID 

e síndrome Gripal. Sônia supervisora, explicou que durante o mês de janeiro foi feito 

levantamento da quantidade de crianças que frequentaram as escolas nesse período, 

e percebeu-se que o número de frequentes foi baixo em relação a razão-proporção 

adulto-criança, e que nem sempre a contaminação ocorre na escola. Relatou ainda 

que a escola deve comunicar aos pais sobre os casos de Covid, para que todos 

fiquem atentos e haja maior transparência. Paula demonstrou sua preocupação com 

os dados da OMICRON, que segundo boletim do site da prefeitura nos últimos 10 

dias, é bem preocupante, inclusive com grande número de crianças contaminadas. 
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Sua preocupação aumenta com o retorno presencial de 100% dos alunos já que nem 

todos estão vacinados. Sugere exigir comprovante de vacinação para professores e 

alunos, além de um monitoramento preventivo com testagem prévia, mesmo que seja 

por amostragem. Falou ainda sobre a necessidade de oferecer EPIs de qualidade 

para os profissionais da educação em geral, pois são os mais expostos às doenças. 

Falou–se ainda dos profissionais 60+ que muitos se encontram trabalhando 

presencialmente, e que existe uma preocupação mesmo que já estejam vacinados. 

Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a presente reunião, onde eu Regiane 

Gomes Sousa lavrei a presente Ata que após lida será assinada por todos. 

Caraguatatuba, 03 de fevereiro de 2022.  

 


