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DADOS GERAIS 

Data: 27/02/2015 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 10h:00 

Tipo de Reunião: de trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Rubens Antonio Mandetta de Souza Secretaria de Estado da Educação 

Maria Nazareth Guimarães Cardoso Secretaria de Estado da Educação 

Claudia Maximino Meirelles PM Praia Grande 

Irene Clementina M. Tupiná PM Mongaguá 

Fátima Miranda PM Praia Grande 

João Bosco Arantes Braga Guimarães Secretaria de Estado da Educação 

Enéas Macahdo PM Santos 

CONVIDADOS:  

Arthur J.P. Torres Cons. Estadual de Educação (Palestrante) 

Robnson Germano AGEM/CONDESB 

Gilson Miguel AGEM/CONDESB 

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Ediméia Soares de Oliveira PM São Vicente 

Eduardo Mariño Rial PM Mongaguá 

Maria Olímpia A. Santos PM Mongaguá 

Rejane Maria Emilio PM Guarujá 

Soraya Rodrigues Sales PM Itanhaém 

Rachel Mª M. Ostrausta PM Bertioga 

Izabela Izar Melo PM São Vicente 

  

Pauta divulgada em: 
20/02/2015 

Reunião iniciada às: 
10h:29 

Término da Reunião às: 
13h:10 

 

OBJETIVOS 

 

 Item I – Plano Municipal de Educação; 
 

 Item II – Apresentação do Dr. Artur Torres – Assessor Jurídico do Conselho 
Estadual de Educação, responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento dos 
Plano Municipais de Educação na RMBS – Panorama de como está o 
desenvolvimento do Planos Municipais de Educação na RMBS e apresentação do 
cronograma de atividades promovidas para ajudar os municípios na continuidade 
da elaboração dos seus Planos Municipais de Educação; 

 

 Item III - Outros assuntos de interesse regional; 
 
 

 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Educação N 002/2015 
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 Ausências: 
Municípios: Peruíbe, Itanhaém, Guarujá, Cubatão e Bertioga; 
Estado: Meio Ambiente, Emprego e Relações do Trabalho 
 
 
Relato do andamento dos trabalhos. 
 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior pelo coordenador da CT com a 

orientação de supressão da seguinte frase: "DISCUTINDO CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA". 

 

 Em seguida, o coordenador comunicou que o Diretor Executivo da AGEM solicitou 

que a Câmara Temática se ocupasse da discussão do Plano Municipal de Educação, 

enfatizando a necessidade das prefeituras da RMBS terem seus planos concluídos e, 

paralelamente, avançar "na idéia de um diagnóstico da Educação na região". 

 

 Ato seguinte, o coordenador manifestou a disposição de fazer "uma reunião 

específica sobre o Plano Municipal de Educação" e apresentou o Dr. Artur Torres, 

advogado e assessor do Conselho Estadual de Educação e Avaliador Técnico do MEC, 

para afazer uma exposição sobre a situação atual dos planos de Educação dos 

municípios, do estado e do governo federal.  

 

 Depois de se colocar à disposição para prestar assessoria técnica para a adequação e 

ou elaboração dos planos municipais de educação, Artur Torres explicou o 

organograma e o funcionamento do Avaliador Técnico do MEC - que é responsável 

por 23 municípios, além da coordenadoria geral. 

 

 Sobre os nove municípios da RMBS, informou que: 

1) Um está sem informação, 

2) Quatro estão com comissão técnica constituída, 

3) Um único município está já com a lei sancionada e 

4) Três estão com o projeto de lei elaborado. 

 

 Apesar de não haver identificado os municípios, Artur garantiu que "Guarujá é a 

exceção. A maioria está na situação de "comissão constituída". 

 

 Da exposição/palestra, (slides anexos) destaca-se as seguintes informações e 

sugestões: 

 

1) Trabalhar o Plano Municipal de Educação e, paralelamente, o Diagnóstico do 

Plano Regional. 

2) Quem discute o Plano Estadual é o Fórum Estadual de Educação 
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3) Já existe um diagnóstico do Plano Estadual, que ainda não trata da 

valorização do profissional, mas que já tem um bom cenário. 

4) São Paulo tem 5 milhões de alunos, em cinco mil escolas e registra uma 

mortalidade infantil de 200 mil ("O que é significativo"). 

4) Que para implantação do Ensino Integral no Estado será necessário construir 

mais 2 mil escolas. 

5) A elaboração dos planos nacional, estadual e municipal é o espaço para 

discutir todos os problemas, inclusive a questão do regionalismo. 

6) O Ministério Público tem cobrado o Plano Municipal. 

7) O Plano Municipal é a grande oportunidade de expor as carências dos 

municípios, sendo extremamente realista e tomando cuidado com o diagnóstico 

que deve ser uma ferramenta de trabalho, de planejamento. 

 

 A representante da Prefeitura de Mongaguá (Irene) afirmou que o município para 

defender a instalação de ensino técnico. 

 

 O coordenador da Câmara Temática informou que várias cidades instituíram 

fundações municipais para assinarem convênios tanto com o governo estadual 

quanto com o federal para facilitar (agilizar) a instalação de ensino técnico. "Vamos 

tratar dessa questão aqui na CT, porque o Paula de Souza está no seu limite com 

mais de 100 mil alunos. Vamos pensar em parcerias para os cursos de formação 

técnica", acrescentou. 

 

 Diagnóstico da RMBS 

 O coordenador da CT propôs começar a trabalhar no Diagnóstico Regional em 

parceria com o governo do Estado, destacando as seguintes características regionais: 

 

1) Devido a evasão turismo, nosso calendário deve ser diferente do restante 

do Estado. 

2)  Que uma fatia da nossa população tira a criança da escola para trabalhar. 

3) Que a Federação prefere financiar curso superior do que investir no ensino 

básico. 

4) Esta é a oportunidade de discutir a questão do regionalismo. 

 

 Encaminhamentos 

 Reservar espaço na próxima reunião da CT para discutir e atualizar as questões 

do Plano Municipal de Educação e do Diagnóstico Regional. 

 Solicitar, através da CT, um resumo da situação do Plano Municipal de Educação 

nos nove municípios da RMBS. 

 Iniciar discussões para viabilizar a "Semana da Educação". 
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 Participação e comprometimento 

 Durante a reunião o coordenador deixou claro a importância do comparecimento e do 

comprometimento dos municípios nos trabalhos da CT para ter continuidade nas 

propostas. Criticou ainda o fato de que terceiros, não suplentes, supram a ausência 

dos titulares nas reuniões. Essa representação flutuante, segundo o coordenador, cria 

insegurança sobre se as discussões e posicionamentos da CT são levadas ao 

secretário ou até mesmo ao prefeito. 

 

 Solicitou ainda que na lista de presença às reuniões da  CT conste, além dos titulares, 

os suplentes. 

 

 Próximas reuniões 

 

 Implementando uma nova dinâmica às reuniões, o coordenador marcou, de comum 

acordo, a próxima reunião para 31 de março, às 10 horas, na sala 56, quando trará 

um especialista da Secretaria de Estado da Educação para fazer palestra sobre 

"Educação em Tempo Integral" 

 

 Para a reunião seguinte, 8 de maio, mesmo horário e local, trará um especialista 

sobre Educação Infantil, para falar sobre "Modelo de Gestão" e Questões 

pedagógicas"., quando também serão apresentadas as experiências sobre 

"Pedagogia e Cuidados" dos municípios de Santos, Praia Grande e São Vicente. 

 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada às 13h10. 

 
 
 

 
Santos, 04 de março de 2015 

 
 
 
 

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA 
Coordenador 

 
 
 
 
 
Robnson Germano 
Secretário 


