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DADOS GERAIS 

Data: 04/09/2020 Local: videoconferência Horário: 9h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Débora Illa Longhi Gallo Prefeitura de Peruíbe 

Cristina Barletta Prefeitura de Santos 

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

Regina Spada Lourenço dos Santos 
Secretaria de Estado de Educação - 
DRE – São Vicente 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Jorge Antonio Coutinho DRE São Vicente 

Rubens Antonio Mandetta Prefeitura de Bertioga 

Márcia Regina Terras Geraldo Prefeitura de Cubatão 

Geoína Tavares Gonçalves Prefeitura de Guarujá 

Douglas Rodrigues Prefeitura de Itanhaém 

Ana Paula Gimenez Prefeitura de Peruíbe 

Vanessa Rovenna de M. Santos Hernandes Prefeitura de Praia Grande 

Maísa Almeida Prefeitura de São Vicente 

João José de Oliveira Pecchiore Prefeitura de Guarujá 

Pauta divulgada em:  
26/08/2020 

Reunião iniciada às:  
9h35 

Término da Reunião às:  
11h30 

 

OBJETIVOS 

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

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

• 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:  meet.google.com/hit-cuzq-chj 
 
Ausências: Prefeitura de Mongaguá,  
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
 

• Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, João Bosco 
Arantes e foram tratados os seguintes aspectos: 

-  Avaliação da apresentação de documento encaminhado e apresentado ao 
Condesb; 

. João Bosco disse que concorda com a Secretária Cristina, da prefeitura de 
Santos, historicamente esta Câmara Temática e o Condesb retratam uma 
realidade cem por cento verdadeira; 
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. O segredo é conciliar posições; 

. Se sentiu muito desconfortável na reunião, porque ele representa a Secretaria de 
Estado de Educação, no Condesb, que já tem um posicionamento em relação ao 
retorno às aulas; 

. Vivemos hoje a era da incerteza, teremos que trabalhar com mudanças; buscar 
soluções no dia-a-dia; 

. Na reunião foi colocado que as aulas voltassem em 2021 e que as escolas 
particulares e estaduais não abririam; 

. Documento propõe que seja decidido que as escolas municipais não voltem às 
aulas em setembro, e nem outubro; 

. Não a garantia que em novembro tenhamos outra realidade. 

. Debora se manifestou muito bem na reunião 

. Reunião Condesb – Conselheiro do Estado tiveram receito de se manifestarem, 
em vista do Plano SP, o qual reconhece a autonomia do município. 

. Quem vai decidir sobre a volta às aulas são os prefeitos; 

- Foram repassados informes pela Secretária de Peruíbe, Debora, sobre a Undime; 

. Compreender o momento da resolução; 

. Autonomia de decisão do município o qual poderá fazer ações mais restritivas; 

. Dr. Silvio – atos da Administração Pública, é preciso ser fundamentado; 

. Cuidado ao fazer impedimento à rede estadual e particular, caso os prefeitos 
queiram legislar sobre esse campo; 

. Deliberação CIB, série de compromissos para retorno às aulas.; 

. O decreto de Peruíbe não tem impedimento algum às redes estadual e particular 

- Rubens Mandetta colocou que estão lidando com muitas ansiedades; 

. Em Bertioga não foi feit novo decreto; 

. Perigo grande para legislar sobre escolas particulares e estaduais; 

. Situação complicada; 

. Tem usado, se baseado, na posição tirada na reunião do Condesb sobre retorno 
às aulas; 

- João, de  Guarujá, informou que discutiram com sua equipe e acataram a data de 
13 a 16/10 para a parada regional;  

. Peruíbe, Bertioga, Guarujá, Santos, Praia Grande e Cubatão; 

. Douglas, de  Itanhaém, informou que estão com pendência de análise de lei, 
aprovação da justiça eleitoral; 

- O representante de Guarujá, levantou também a questão da Lei 9.998/2000, 
17/08/20, Fust – se alguém já utilizou, referente a verba para tecnologia – instituiu 
o Fundo de Telecomunicações – colocará o texto da lei no grupo do whatsapp; 

- Destacou a questão do retorno às aulas das escolas particulares – autorização do 
prefeito, a supervisão continua sendo do Estado? 

- Débora colocou que não tem conhecimento da Lei 9.998/2020, estudará e 
também concorda que se discuta esse assunto no próximo encontro; 

- O coordenador informou que a lei trata de estabelecimentos de ensino, bibliotecas 
e saúde; 

- Douglas, de Itanhaém levantou a questão da necessidade de que escolas 
particulares apresentem decreto municipal que autorize o funcionamento ou não – 
delegacia regional de ensino; 

- Regina Spada esclareceu que o que está acontecendo é que os supervisores 
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estão indo as escolas para o plano gestão, os estabelecimentos de ensino  
precisam de alvará de funcionamento, não de decreto; 

- Para o Secretário de Estado o melhor era que todos seguissem o Plano SP; 

- Cada prefeito decide sobre as escolas municipais, enquanto as particulares e 
estaduais seguem o Plano SP 

- Resolução 61, Termo de Visita, Comitê da Escola questionário pais entre outros - 
critérios que vão dizer quando a escola vai abrir; 

- Abrirão as escolas quando tiverem as condições adequadas para uso – segurança 
total; 

- Número grande de servidores no grupo de risco; 

- Resgate de crianças que estão a parte; 

- Achar um caminho para resgatar; 

- Cristina, de Santos, colocou que acha que seu município terá um decreto para 
regrar a abertura das escolas particulares; 

- Vanessa de Praia Grande, informou que já estão fazendo decreto que vai tratar de 
todo sistema, passará para todos; 

- Regina informou que há uma sugestão de decreto municipal liberada pela 
Secretaria de Estado de Educação; 

- O Coordenador ressaltou que a pesquisa é apenas de escuta; 

. Todas as leis estão subordinadas a Constituição Federal, onde é previsto 
educação para todos 

. CF, LDB e ECA; 

. Pesquisa é empírica; 

. Garantir a educação por todos os meios; 

. Seduc tem uma pesquisa para pais e docentes; 

- Resolução 61 não determina a volta presencial as atividades; 

. Rubens – Resolução 61 – municípios surpresos pela possibilidade de legislar 
sobre as escolas particulares e estaduais; 

. Causou polêmica – dificuldade muito grande; 

- Regina – responsabilização dos municípios é sobre o alvará de funcionamento; 

. Sobre a questão dos convênios – Resolução – art. 15, serão feitas tratativas com 
os municípios;; 

. Débora enquanto não tiver manifestação oficial da Seduc não tem condições para 
fazer a retomada, terão muitos impactos.; 

. Regina a notificação foi enviada para todas as prefeituras. Estão em experiência e 
erro para compor o melhor cenário; 

. Questão kit lanche que será fornecida pela Seduc; 

- Próxima reunião 17/10 9h30 

.   

- Fazer uma live, no dia15 ou 16/10/20JB qual característica? Socioemocional? 
convidar Alexandre Camilo – ação no coração; 

- Agradecimento Vanessa Praia Grande; 

- Débora se colocou a disposição – quanto mais fortalecidos mais serão ouvidos; 

• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.  

 
Santos, 4 de setembro de 2020 
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Santos, 4 de setembro de 2020 
 
 
 
 

JOÃO BOSCO ARANTES BRAGA GUIMARÃES 
Coordenador 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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