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DADOS GERAIS 

Data: 17/09/2020 Local: videoconferência Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Marcia  Prefeitura de Cubatão  

Débora Illa Longhi Gallo Prefeitura de Peruíbe 

Cristina Abreu da Rocha Barletta Prefeitura de Santos  

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

Patricia  Prefeitura de Peruíbe 

Convidados:  

Leni Rocha AGEM 

Patrícia Tavares Borges  AGEM/CONDESB 

Aparecido Silva  Prefietura de Bertioga  

Rubens Antonio Mandetta Prefeitura de Bertioga 

Eugenio   

João José de Oliveira Pecchiore Prefeitura de Guarujá 

Douglas Rodrigues  Prefeitura de Itanhaém 

Ana Paula Gimenez Prefeitura de Peruíbe 

Vanessa Rovenna Hernandes Prefeitura de Praia Grande 

Graice Paiva   Prefeitura de Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
10/09/2020 

Reunião iniciada às:  
9h33 

Término da Reunião às:  
11h40 

 

OBJETIVOS 

Item I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II - Avaliação retorno às aulas; 
Item III - Escolas particulares;  
Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 
 

REGISTROS 

Link da videoconferência: https://meet.google.com/vzj-rgzz-xun 
Ausências: Prefeituras de  Mongaguá e São Vicente.  
Estado: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente 
 

• Os trabalhos foram abertos pelo  Sr. Rubens Antonio Mandetta, e foram tratados os 
seguintes aspectos: 
 
Regina Spada parabeniza a todos pelo IDEP – ressaltou sobre a união da região. 
 

− Sr. Rubens dá inicio a dois  assuntos pendentes em  reunião anterior, o primeiro é  sobre 
a semana de interrupção de aula de 13 a 16 Outubro, colocada em votação de forma 
conjunta em todos os municípios e a segunda é sobre a definição da palestra neste 
período.  

− Sr. João José  da Prefeitura do Guarujá informa que no município do Guarujá ficou 
decidio  que vão parar na semana de 13 a 16 de Outibro. 
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      - Rubens coloca que é importante os municípios se posicionarem  para realização da 
atividade em conjunto e informa que  Bertioga também vai aderir.  
 
         - Debora  da Prefitura de Peruibe informa que em contato com a  Cristina da prefeitura de 
Santos decidiram fazer consulta a  um procurador para sanar possíveis duvidas quanto  a 
semana da interrupção das aulas, pois o Douglas da prefitura de Itahaem havia alertado com 
uma possível leitura com relação a eleição,e o mesmo ficou de tirar informações e duvidas no 
cartório eleitoral. 
 
         Douglas da prefeitura de Itahaem informa que consultou os procuradores municipais de 
itanhaem e diz não ter tido uma orientação forte, que após analise dispositivo da legistação 
eleição aos incisos alencados no  artigo 73 da  lei 9504, que fala sobre as condutas vedades aos 
agentes públicos no período eleitoral, que encontrou dispositivos com certa  ambigüidade, e que 
a orientação que recebeu que é melhor não fazer por prudência e por cautela, mas em consulta 
com sua equipe, que como não há uma manifestação expresa da vedação, que caso todas as 
outras cidades adotem, que SIM o Municipio de Itanhaem também adotará. 
   
       João do Guarujá ressalta a importância da paralização e afirma  pois os professores  estão 
cansados e é importante para a equipe em geral reorganização atividades impressas e do ensino 
remoto e reafirma a que deve haver união e concenso entre os municípios.  
     Douglas solicita um documento, uma deliberação da Camara temática com relação a esse 
assunto. 
      João solicita copia da ata  desta reunião para dar fudamentação a decisão desse recesso no 
Municipio do Guarujá. 
 
      Cristina  de Santos informa que consultou a  procuradoria do municipio e que não terá 
problema nenhum em aderir ao recesso, até por conta da exaustão dos profissionais da 
educação e solicita também cópia da ata. 
 
      Douglas solicita um instrumento chamado deliberação conjunta da Camara temática, sobre a 
recisão da semana em Outubro. 
 
      Rubens ressalta a solicitação de um documento chamado deliberação da camara temática, 
para liberação desta semana, devido a exaustão dos professores, considerendo uma 
homenagem ao dia do professor.  
 
     Patricia (AGEM) informa que está substituindo a  Sra Luciana Freitas, secretaria do 
Condesb,e  que esta anotando todas os detalhes para confecção da ata e pergunta a Rubens 
quais os Municipios estão de acordo com essa paralização. 
      Rubens informa que só falta a posição da Marcia se posicionar.   
 
    Marcia faz sinal que está sem som e faz sinal de positivo, que  concorda com a paralização. 
 
    Cristina menciona que no próprio  pedido de analise feito a procuradoria do município colocou 
a própria parada que o Estado fez de 24 a 28/08 e acredita que por similaridade seja respeitado 
o argumento, incluiu também  a homenagem ao dia dos professores e a esse processo de 
reenveção que os professores estão passando.   
 
   Grace de Praia Grande informa que concorda com esse momento de paralisação 
 
    Patricia (AGEM) informa que a deliberação é feita pelo Condesb. 
 
   Rubens abre a palavra para opnioes sobre o dia e horário da  palestra do Alexandre  Camilo,  
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todos   ficarão a espera para definição do dia e horaário,  pois chegaram a conclusão que é 
necessário a consulta da agenda do palestrante, pois Alexandre Camilo é um conceitudo 
palestrante, Rubens pede a Cristina que faça a consulta, os dias escolhidos pelos particpantes  
foram 13 ou 15/10 de preferência no período da tarde, ficando agora no aguardo da agenda do 
palestrante para definição. 
 
   Rubens dá inicio a conversa e opnão sobre  interfeir na volta das escolas do Estado ou não, 
informa que vai conversar com o prefeito da cidade de Bertioga, explica a preocupação com 
relação a merenda, transporte, falta de funcionários e explica que colocará em discussão com o 
prefeito sobre editar um decreto para que não ocorra a volta, para evitar problemas futuros ou 
riscos.   
 
   Regina esclarece sobre a resolução emitida pelo Estado, explica que não tem caminho certo ou 
errado, que é hora de achar um equilíbrio, com relação a questão dos professores que o Estado 
irá fazer contratações para suprir esses professores  que são grupos de riscos e estão afastados. 
Explica que é um retorno minino, para aqueles que não estaão conseguindo acompanhar ou não 
tem equipamento para utilizar em casa, para os alunos que realmente precisem, com autorização 
dos pais para respaldo, com relação a merenda que buscarão ajudas das prefeituras em um 
segundo momento possivelmente seja feito aquisição de kit lanche, ressalta todo o cuidado aos 
que se deve ter no momento, atenção aos protocolos, pois estamos vivendo um momento 
politico.   
 
   Rubens pede a Regina uma melhor comunicação, pois vêem sendo questionado pois algumas 
escolas particulares voltaram a funcionar enquanto outras não tiveram autorização ainda.  
 
  João da Cidade do Guarujá, informa que  solicitou através de oficio esclarecimento da situação 
de todas as escolas estaduais, e reecebeu resposta de forma bem clara sanando todas as 
duvidas e logística de reabertura das escolas.  

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

   

 
Santos, 19 de Setembro de 2020 

 
 
 

Rubens Antonio Mandetta Coordenador 
 
 
 
Patrícia Tavares Borges dos Santos  
AGEM  
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