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ATA DA REUNIÃO 
 

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

extraordinariamente no auditório da Guarda Municipal, os membros do Conselho 

Municipal de Educação. A reunião contou com a presença dos seguintes 

conselheiros: Titular: Rodolfo Alves de Souza; Suplente: Bruno Reis Moreira Nacano; 

Titular: Sônia Regina Mendonça; Titular: Carolinna Chiappini Bertosso; Titular: Camila 

Vicentini Pinheiro; Titular: Paula de Campos Bueno; Titular: Regiane Gomes Souza; 
suplente: Claudia Pizzinatto; Titular: Neide Gonçalves Rodrigues; Suplente: Dorca 

Pascoal dos Santos;  Titular: Eliane Aparecida Ferreira; Titular : Cristiane dos Santos 

Ferreira; Suplente: Ana dos Santos Guitti; Suplente: Tâmara da costas  e Silva; 

Titular: Gislene Angélica Conceição; Titular: Jaqueliny Corina Orteney do Nascimento; 

Titular: Pedro Antonio da Conceição; Titular: Adriene Norma Viviane de Oliveira. O 

Presidente passou os itens da pauta dando inicio a reunião discutir sobre: A função 

mobilizadora do Conselho Municipal de Educação, deliberar sobre a Composição do 

CONAE e Analisar a resolução que estabelece normas para inscrição em lista de 

espera na Central de Vagas das Unidades Escolares. O presidente senhor Rodolfo 

iniciou a reunião esclarecendo que o item 3, sobre lista de espera, seria suprimido da 

pauta devido a falta de dados para discussão. Declarou que conforme o combinado 

em reunião anterior, enviou no grupo de app de conversa, os dados referente à 

COVID-19 no município. Informou ainda que os referidos dados, diz respeito a casos 

onde os acometidos com a doença são dos funcionários e não de alunos. Houve uma 

pequena discussão sobre os dados. Adriana do CMDCA expôs que levando em 

consideração a ação mobilizadora, solicita a este conselho, apoio para prevenção do 

uso do Rio Juqueriquerê, tendo em vista os últimos acontecimentos envolvendo 

acidente fatal com crianças. Foi exposto que a ação mobilizadora do CME e controle 

social, vai além da função publicitária, e sim a função de participação em diversos 

outros segmentos, com diversas ações, como conferências, audiências, fóruns, etc. 

pensando nas visitas que devem se iniciar, foi sugerido formular  um roteiro de visitas 

na Unidades Escolares, para que seja padrão. Nesse sentido criou-se uma pequena 
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comissão para discutir e criar o mesmo. Discutiu-se ainda a criação página em rede 

social como Facebook e Instagran para divulgação das ações do CME. Bruno relatou 

que o setor de comunicação é que cuida dessa parte na prefeitura, pois existem 

regras a serem seguidas. Sandra explicou sobre o CONAE, e relatou ainda que será 

estruturado uma Conferência Intermunicipal para a referida discussão. O CME tem a 

responsabilidade da ampla divulgação, e para isso serão necessários seis 

conselheiros que serão distribuídos em comissões para organização dos trabalhos. A 

conselheira Paula, Gislaine e Jaqueliny, serão os representantes da sociedade civil na 

Conferencia. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, onde eu 

Regiane Gomes Sousa lavrei a presente ata que após lida será assinada por todos os 

presentes. Caraguatatuba, 17 de fevereiro de 2022.  

 


