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DADOS GERAIS 

 
Data: 17/11/2017 

 
Local: AGEM 

 
Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: de Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome/Convidados Entidade 

Juarez Mendes de Azevedo PM Guarujá 

Luci Cristina Z. B. F.Charif PM Itanhaém 

Nanci Solano T. Almeida PM Praia Grande 

Maria Aparecida Cubilia PM Praia Grande 

Enéas Machado PM Santos 

João Bosco Arantes Braga Guimarães Secretaria de Estado de Educação 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Raul Christiano DEI - MEC 

Lincoln Spada da Silva PM Cubatão 

José Bonifácio de Freitas Neto PM Itanhaém 

Lilian Batalha da Costa Insinim PM Itanhaém 

Nadia Marques Trovão Simões PM Santos 

Jorge Antonio Coutinho Secretaria de Estado de Educação – DER São Vicente 

Pauta divulgada em:  
10/11/2017 

Reunião iniciada às: 
10h00 

Término da Reunião às: 
11h15 

 

OBJETIVOS 

 
Item I –Fechamento da data de Conferência Regional do CONAE; 
Item II - Outros assuntos de interesse regional. 
 

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Estado: Emprego e Relações do Trabalho e Meio Ambiente. 
Municípios: Bertioga, Mongaguá. Peruíbe e São Vicente 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática de Educação, João 
Bosco Guimarães e foram tratados os seguintes assuntos: 

. Justificativa do cancelamento da reuniao de outubro, devido a vinda do Governador do 

Estado para inauguração de creche em Bertioga; 
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. Foi cobrada a questão de municipalização de escola no Guarujá; 

. Reunião de hoje vale como ordinária e é um pedido do Secretário de Educação de 

Santos; 

' Foi sugerida a realização de uma conferência intermunicipal do CONAE em local e data 

a serem definidos; 

' Proposta de conferência intermunicipal, economia 

' Os representantes de Santos informaram que tiveram dificuldade para realizarem a 

conferência até o final do ano, como a data para realização foi prorrogada eles estão 

propondo que seja feita uma intermunicipal, regional; 

' Com a união dos municípios diminuirão os gastos e legitimarão algo comum a RMBS; 

' Lembraram que já tiveram essa experiência em 2010, e a ideia é seguir a mesma 

linha; 

' 9 palestrantes, uma abertura e os demais um por eixo; 

' A Secretária Nanci, de Praia Grande, colocou que todos concordam e que sua equipe 

já discutiu essa possibilidade de ser feita intermunicipal; 

' Somente Guarujá realizou a conferência; 

' O sr. Juarez colocou Guarujá a disposição para ajudar, para somar; 

' Inviável realizar neste ano; 

' Melhor época para realizar é 6 e 7 de abril de 2018; 

' Montar uma comissão com representantes e técnicos das Secretarias municipais de 

Educação; 

' Santos verá o local; 

' A Conferência estadual será em julho e a federal em novembro; 

' Cada município vai eleger representante; 

' Santos já conversou com a Dra. Fátima e ela conversará com o Reitor da Unisantos 

sobre a data; 

' Grupo de trabalho será formado por dois técnicos e um representante do Conselho 

municipal de Educação; 

' Até dia 24/11, encaminhar os nomes dos membros do Grupo de Trabalho, para o 

coordenador do grupo - João Bosco, através dos emails: joaobguima@hotmail.com e 

desan.educacao.sp.gov.br e para o Condesb; 

' Reunião do Grupo de Trabalho para a Conferência Intermunicipal do CONAE será no 
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dia 30, 9h00, na Agem; 

. Plataforma de matemática 

' Praia Grande começaram o contato não os russos não entregaram documentação; 

' Fazer um piloto; 

' João informou que na federal estão utilizando em turmas do EJA; 

' A Regional está indo para o fundamental 2 e pretende ir para o ensino médio; 

' Como estão trabalhando com Plano de Intenção; 

. Adesão aos kits, uniformes escolares e mesa e carteira; 

. Praia Grande MP recomendou que sejam compradas unitariamente cadeiras e mesas; 

. Foi perguntado se Praia Grande recebeu a carreta da CPFL e informado que ainda não; 

 Nada mais havendo a ser discutido o Coordenador deu por encerrada a reunião. 

 
 

Santos, 17 de novembro de 2017 
 

 
JOÃO BOSCO ARANTES BRAGA GUIMARÃES 

Coordenador 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS  
Secretária 

 


