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DADOS GERAIS 

Data: 10/07/2020 
Local: Agem 

Horário: 9h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Débora Illa Longhi Gallo Prefeitura de Peruíbe 

Cristina Abreu da Rocha Barletta Prefeitura de Santos 

Maria de Lourdes Rocha Freire 
Secretaria de Estado de infraestrutura e 
Meio Ambiente 

João Bosco Arantes Braga Guimarães 
Secretaria de Estado Educação – DRE 
Santos 

Convidados:  

Débora Sena  

Bruna Westen  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Lilian Freire Dep. Rosana Valle 

Rosana Valle Deputada Federal 

Rubens Antonio Mandetta Prefeitura de Bertioga 

Aparecido Silva  Prefeitura de Bertioga 

Carla Maria Esther Antoni  Prefeitura de Bertioga 

Claudia Lima Prefeitura de Bertioga 

Zelio Garcia Prefeitura de Bertioga 

Márcia Regina Terras Geraldo Prefeitura de Cubatão 

João José Pecchione Prefeitura de Guarujá 

Douglas Rodrigues Prefeitura de Itanhaém 

Rosana Espósito Prefeitura de Mongaguá 

Ana Paula Prefeitura de Peruíbe 

Vanessa Rovenna Hernandes Prefeitura de Praia Grande 

Grace Paiva Prefeitura de Praia Grande 

Nadia Marques Trovão Simões Prefeitura de Santos 

Kátia Perez Locaretti Prefeitura de Santos 

Ana Lucia Duarte Prefeitura de Santos 

Eugenia Marcondes Leal Teixeira Prefeitura de São Vicente 

Paula Covas Calipo Secretaria de Estado da Saúde – DRS 4 

Jorge Antonio Coutinho 
Secretaria de Estado de Educação - 
DRE – São Vicente 

Gustavo Pasquarelli  
Secretaria de Estado de Saúde – 
Hospital Emilio Ribas - Guarujá 

Pauta divulgada em:  
03/07/2020 

Reunião iniciada às:  
9h02 

Término da Reunião às:  
12h25 

 

OBJETIVOS 

• Item I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

• Item II - Protocolos para o retorno presencial às aulas; 

Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Temática de 
Educação 

N 002/2010 
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OBJETIVOS 

• Item III - Medidas a serem adotadas pelas duas Diretrizes de Ensino e os nove 
municípios; 

• Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Link da videoconferência: http://meet.google.com/cse-uhcf-iym 
 

− A pedido do Coordenador da Câmara Temática o Secretário de Educação, de 
Bertioga, Rubens Mandetta, deu início à reunião agradecendo a presença de 
todos e foram tratados os seguintes aspectos: 

. Presença da Deputada Federal Rosana Valle; 

. Ela informou que faz parte de uma Comissão externa para discutir a PEC, onde as 
reuniões estão sendo remotas e está sendo avançado; 

. Será realizada reunião hoje à tarde; 

. Fez um breve histórico dos trabalhos que fez entre os quais é membro da 
comissão para avaliar os atos do MEC, onde fizeram um relatório no final do ano, 
realização de reuniões com a presidente da Fundeb e da Uvesp, realização de 
audiência pública no Teatro Guarany, encaminhou a Carta de são Paulo, sobre o 
fim do Fundeb na CM de São Paulo; 

. Hoje a tarde será lido o parecer da Deputada Federal Dorinha, em reunião para 
discutir a PEC, que transforma o FUNDEB num instrumento permanente de 
financiamento da educação; 

. Leitura de material encaminhado por Paulo de Sena, que será compilado e 
encaminhado aos Secretários Municipais; 

. Garantir que o Fundeb não vai terminar, fará parte da Constituição Federal e será 
permanente; 

. Prof. João, de Guarujá – agradeceu a Deputada; 

. Débora, de Peruíbe, colocou sobre o grande impacto, caso aconteça, aos 
programas de merenda escolar, uniformes, entre outros; 

. Inclusão da quota salário-educação; 

. Lei 173, Peruíbe tem preocupação se a Deputado já percebeu a amarração; 

. Mudança na lei em relação a equipamentos; 

. A Deputada Rosana Valle esclareceu que na reunião que será realizada hoje á 
tare é que terão o relatório final; 

. Comissão de Deputados – parecer que será lido pela relatora, Deputada Federal 
Dorinha; 

. Mandetta agradeceu a Deputada e faz um breve histórico da reunião anterior, 
onde deliberaram para agir de forma a consultar em relação ao retorno às aulas: 
como EPI’s, horários etc.; 

. Professores atuam em mais de um município; 

. Voltar quando tiver uma orientação positiva da área da saúde; 

. Débora fez uma breve contextualização; 

. Há vinte dias Santos,Bertioga, Peruíbe e Mongaguá tem se preocupado e 
dialogado sobre o retorno às aulas;Sugerido reunião para devolutiva da Undime e 
Ministério Público – protocolo de retorno; 

. Preocupação com um protocolo regional; 

. Processo de diálogo e troca de informações; 
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. Protocolo apoiado pela DRS 4, pelo peso que ela tem na Baixada Santista e pelo 
conhecimento que eles tem – credibilidade científica; 

. Articulação feita com João Bosco, Condesb; 

. Última reunião da CT foi alertada a questão do Fundeb, por isso convidaram a 
Deputada Rosana Valle para esta reunião, bem como a DRS 4 e a DRADS BS; 

. Questões levantadas: como lidar com a data de retorno; percentual de alunos – 
Plano SP; modalidades – Estado tem outra visão; reposição presencial, se será 
recomendação; alimentação escolar, grupo de risco; 

. Compreendem que tem uma dimensão completamente técnica, mas tem a 
realidade; 

. Eugênia, de São Vicente, colocou que definiram também que todos os municípios 
iriam constituir um comitê, podendo ver características do município; 

. Santos e São Vicente já tem comitê – tudo que decidirem passará para o comitê; 

. Mandetta destacou que não se pode transcender o decreto, mas podem ser mais 
restritivos; 

. Com a palavra Paula Covas, da DRS 4 informou que convidou o Dr. Gustavo, 
Diretor do Hospital Emílio Ribas, de Guarujá para participar desta reunião; 

. A região tem feito muito bem seu trabalho pelo Condesb, de forma regional; 

. Desde março vem organizando os serviços no atendimento ao Covid 19; 

. Hoje tem o Hospital Emílio Ribas/Guarujá, Regional de Itanhaém e o Guilherme 
Álvaro complementando a assistência hospitalar; 

. Planos de contingência estadual e municipal; 

. Tem toda uma linha de cuidado; 

. Já tem protocolos que são seguidos pelos municípios; 

. Fizeram capacitação com todos os agentes da saúde; 

. Reorganização e investimentos financeiros que ajudaram muito; 

. Tudo feito com planejamento e rapidez; 

. Hoje tem 24000 casos confirmados, 1090 óbitos. Não chaga a 50% os casos mais 
leves; 

. Conseguiram ampliar e receberam respirados; 

. O Plano SP veio para balizar a flexibilização; 

. A Deputada Rosana Valle pediu a palavra, desculpou-se informando e 
agradecendo a participação da Deputada Dorinha nesta reunião, se 
disponibilizando em falar sobre o parecer do Fundeb, que será lido hoje, às 
15h00; 

.  Com a palavra a Deputada Maria Auxiliadora Seabra Rezende, Dorinha, 
cumprimentou a todos falou da expectativa, que o Fundeb é muito importante para 
a educação básica; 

. Manter o mesmo percentual. 

. Situação hoje – apresentaram texto, recurso de duas naturezas; 

. PDDE saúde – recursos para ir direto para as escolas; 

. Percentual até 2026 chegando a 20%, limite de pessoal 70%; 

. Demanda sobre usar a fonte salário-educação foi retirada; 

. Possibilidade o que tem que ser definido na lei de regulamentação; 

. Mais recursos para equalização; 

. Lutam a toda hora com argumento novo 

. Precisam enfrentar- pouco envolvimento do Ministério da Educação; 
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. Maior propósito é votar o texto e enviar ao Senado, bem como a regulamentação; 

. Débora – importância da militância pelo Fundo 

. Lei 173 – corte de possibilidade de criação de cargo, função; 

. Estão na iminência de fazer a entrega de equipamento e a Lei 173 proíbe o 
aumento da despesa fixa; 

. Política incerta, transtorno enorme em relação à expansão da educação infantil; 

. Fortalecimento do Fundeb – importância da defesa; 

. Mandetta – perspectiva de aumentar a participação de 20% do governo federal, 
como fica; 

. Parabenizou pelos esforços e gratidão; 

. Douglas Rodrigues – parabenizou as Deputadas; 

. Faz coro a indagação da Secretária Débora sobre a LC 173, traz muitas 
dificuldades; 

. Afastamento de servidores – Covid, grupo de risco – contratação temporária. 
Concurso com aprovados – deixar de contratá-los para fazer processo seletivo; 

. Fundeb – consideração valor –aluno por diferença socioeconômica regional; 

. Preocupação com diminuição; 

. Serão mantidos os valores, se as regiões terão alguma perda; 

. Deputada Dorinha – PEC 173 – texto; 

. Avaliar o que é possível construir; 

. Aumento da demanda de novas contratações; 

. Ver o que se pode fazer na questão da educação; 

. Sistemas, órgão de gestão – Fundeb é em nível do Estado, âmbito e também para 
complementação da União; 

. Tiveram cuidado em não ter perdas para os municípios; 

. A aprovação do Fundeb – partido Novo deve ser o único desfavorável; 

. O texto é pacificável para aprovação; 

. Partiram da preocupação dos sistemas que já estão funcionando; 

. A expectativa é votar na próxima semana; 

. Deputada Rosana – contar com a bancada paulista que estará presente na leitura 
do relatório hoje às 15h00; 

. Ela manterá os Secretários municipais de educação informados; 

. Retornando a palavra a Sra. Paula Calipo complementou que na saúde trabalham 
por microrregiões: sul (Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande), Norte 
(Bertioga e Cubatão), Central (Santos e São Vicente); 

. Vem avançando para dar autonomia às microrregiões; 

. Hospitais referência; 

. Característica regional; 

. O Guilherme Álvaro é hospital referência não só para a microrregião central 
também para a sul; 

. Cada município organizou e está atendendo as suas demandas; 

. Apresentou o número de leitos só para atendimento de Covid; 

. Ressaltou as medidas de proteção como as mais importantes; 

. [Plano SP esta na fase laranja encaminhando para a amarela;] 

. Ele é regional, impacta nos serviços regionais e afetam os outros municípios; 

. Continuam atendendo emergências; 

. Tratamentos eletivos que pararam; 
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. Mandetta – muitas dúvidas sobre em que momento voltar ás aulas, EPI’s, 
concentração, número de alunos, ensino híbridos, cuidados; 

. Estão se preparando regionalmente para isso; 

. Condições mínimas – divulgar características regionais; 

. Data de referência; 

. Revisão protocolos regionais; 

. Orientações para se sentirem mais seguros; 

. Dr. Gustavo – dúvidas podem enviar para ele via e-mail ou por telefone; 

. [Segurança de quando voltar – sempre se tem insegurança;] 

. Sempre haverá dúvida; 

. Grande diferença entre criança e adulto; 

. Criança tudo leva a crer que elas tem um quadro muito brando; 

. Tudo é discutível; 

. EPI’s – o uso de máscaras em crianças com 4/5 anos é muito discutível; 

. Existem muitas variáveis que precisam ser levadas em consideração; 

. Elaborar questionário de âmbito familiar; 

. Uso de álcool gel – existe risco de intoxicação em crianças; 

. Quanto mais pensar em atitudes na criança é um pouco diferente; 

. Débora – dúvida em relação à tenda de desinfecção – preocupação com aluno 
alérgico; 

. Orientação à compra de tapetes higiênicos para colocar nas portas das escolas; 

. Dr. Gustavo – se colocar tenda a eficácia é muito discutível, não tem efeito prático 
nenhum; 

. Tapetes – a questão de contaminação por sapatos, ela vai existir com criança que 
engatinha e quem tem pet (contaminação de superfícies); 

. Mandetta – crianças de creche – preocupação – dificuldade, possibilidade de 
serem vetores aos pais, aos avós – transmitir; 

. Dr.Gustavo – colocou que esse risco sempre como com a Influenza; 

. Covid não é um doença que deixa as pessoas confortáveis, seu diagnóstico é 
pesado; 

. O risco existe, ele é inerente, é um inimigo invisível; 

. Esse não é um fator impeditivo de volta ás aulas. Existe o risco, sim; 

. Cristina Barletta – estão estudando vários cenários de retorno; 

. Primeiríssima infância, 30%, readaptação dos alunos, encontrarão muita 
dificuldade, questão emocional, readaptação muito difícil, fator econômico, mães 
voltarem ao mercado de trabalho; 

. Não é a questão de transmitir – como trabalhar a questão emocional desses 
alunos; 

. Dr. Gustavo – questão de desafio da adaptação na escola; 

. Débora – pressão grande para distribuição de álcool gel por meio de totem, é 
adequado? 

. Termômetro e oxímetro como é recomendado o suo? 

. EPI’s, avental, mascara de acetato – recomendação; 

. Limpeza das mesas – tempo; 

. Máscara – modelo adequado; 

. Eugênia – contratação de empresa de higienização, quanto tempo? 

. Eugenia – também concorda; 
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. Débora – Covid Testes – se é importantes adotá-los nas escolas; 

. Dr. Gustavo – termômetro – muitas crianças são assintomáticas, sintomas leves. 
Como triagem, esquecer; 

. Individualizar álcool gel terão problemas: intoxicação, fazer como no Japão a 
criança higieniza a mão na entrada da escola; 

. A higienização de mesas é importante, o vírus morre com qualquer limpeza; 

. Problema de intoxicação por inalação de produtos de limpeza; 

. Limpeza de superfície com álcool 70; 

. Máscara – professores e inspetores para alunos precisam usar; 

. Menores de 5 anos risco maior de acidente do que de proteção; 

. N95 – máscara só para uso hospitalar; 

. Testagem dos profissionais e das pessoas que trabalham na escola é necessário; 

. Máscara;acetato importante par a os professores; 

. Oxímetro como instrumentos; 

. Máscara normal – usar; 

. Paula – cuidados com o uso: higienizar corretamente, lavar bem as mãos com 
água e sabão; 

. Dr. Gustavo – uso correto da máscara, sempre manipular pelo elástico; 

. 80% das contaminações foram nas retiradas dois EPI’s; 

. Paula – capacitar às pessoas para o uso de EPI’s é primordial; 

. Pessoas que já positivaram, a maioria é assintomática; 

. As que já foram positivas se devem continuar usando máscara. Em caso positivo 
qual a orientação a ser dada; 

. Dr. Gustavo – IGG positivo é o sonho de todos; 

. IGM positivo deverá ser afastado, ver se ficou assintomático; 

. Suab – PCR – cotonete – exame específico; 

. Sangue procura anticopo contra o sarcovis 2;IGG – imunidade prolongada, 
conforto 

. IGM – mais agudo; 

. A partir do nono dia não tem crescimento do vírus nesse período; 

. Em caso positivo não precisa fazer isolamento, será necessário fazer observação 
clínica dos mais próximos a ela; 

. Paula agradeceu ao Dr. Gustavo pela participação e informou aos demais que 
dúvidas poderão ser tiradas por e-mail; 

. O Coordenador,João Bosco colocou que de 85 escola da Diretoria de ensino de 
Santos estão com 7 escolas com diretores e funcionários contaminados; 

. No caso de contaminação de quatro pessoa de uma equipe de uma escola qual o 
tempo estimado de contaminação; 

. Dr. Gustavo – contaminação em massa – achar o foco; 

. Vínculo comum que as pessoas se contaminaram; 

. Discutível o fechamento da escola; 

. Vírus morrem em 72 horas; 

. Débora – perguntou aos representantes da Secretaria de Estado de Saúde se 
haveria possibilidade de orientação da DRS 4 para as Secretarias municipais de 
Saúde e Vigilância sanitária de cada município; 

. Paula falou que é possível sim; 

. Podem chegar a um denominador comum; 
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. Formalizar ao DRS 4; 

. Dr. Gustavo – só vão lidar mesmo com a situação com a volta às aulas; 

. Não é um bicho de sete cabeças; 

. Não se sabe quando voltará à vida normal; 

. Paula - enfrentar e construir; 

. Gabinete de crise funciona bem; 

. Ter pessoas de referência; 

. Comitê maior para essa troca; 

. Colocou-se a disposição para discutir essas questões; 

. O Coordenador agradeceu a Paula pela clareza e ao Dr. Gustavo Vinicius que 
desmistificou os EPI’s; 

. Serão feitos acertos coletivos entre as áreas de saúde e educação; 

. Paula – políticas públicas essenciais como desenvolvimento social; 

. Mandetta – questão de encaminhamento – nova data para elaborar um roteiro 
básico – questões regionais; 

. Estabelecer uma sugestão para ser encaminhada ao Condesb; 

. Débora – fazer pedido de que seja feita orientação as Secretarias municipais de 
saúde; 

. Próxima reunião dia 22/07/2020, 9h00; 

. Coordenador – Seduc soltou alguns protocolo sanitários que estão no site da 
Secretaria de Estado e foram encaminhados aos secretários municipais; 

. Serão um ponto de partida; 

. Elaborar um boneco único de protocolo; 

. Nossa região é diferentes das demais, pois recebemos muitos turistas nos finais 
de semana; 

. Mobilidade muito grande; 

. Vir para a reunião com esboço do que querem; 

. Link criado com produtos, marcar e valores; 

. Todos devem enviar as informações para a CT para juntarem num só; 

. Perguntado se tem escolas com gestores com Covid: o Estado tem; Peruíbe – 2 
casos em escolas diferentes. Bertioga – duas escolas com casos; 

. Link meeting – Mandetta]enviar listagem de membros; 

. Mandetta e eugênica – questão escolas particulares; 

. Cristina colocou uma prévia no grupo; 

. Desafio é a educação infantil; 

. Discussão coletiva; 

. Eugenia também concorda; 

. Débora – convênios com o terceiro setor; 

. Amadurecer a decisão; 

. Representante de Guarujá - concorda com a Débora – definir no dia 22 – mais 
força – questão metropolitana; 

. Coordenador – preocupação com impacto político, como repercute, qual o 
impacto; 

. Cristina – consulta ao Ministério Público e a Defensoria Pública – pensa como nós 
em relação à educação infantil; 

. Respaldo nas decisões; 

. Vanessa, de Praia Grande, informou como está em seu município - contato com o 
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Ministério Público, respaldo por escrito quanto ao não retorno das creches; 

. Questionamentos = perda de vaga; 

. Pesquisa – consulta aos pais; 

. Márcia Terras – Conselho tutelar 

. Procurado, MP – consulta quanto ao retorno da educação infantil – creche; 

. Débora lembrou sobre a aprovação do projeto que flexibiliza às oitocentas horas 
da educação infantil; 

• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião 

 
Santos, 10 de julho de 2020 

 
 
 
 

JOÃO BOSCO ARANTES BRAGA GUIMARÃES 
Coordenador 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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