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DADOS GERAIS 

 
Data: 29/07/2015 

 
Local: Salão de Reuniões 10º 
andar 

 
Horário: 09:30 horas 

Tipo de Reunião: de Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Irene C. M. Tupiná PM Mongaguá 

Claudia Maximino Meirelles PM Praia Grande 

Fátima Miranda PM Praia Grande 

Enéas Machado PM Santos 

Rubens Antonio Mandetta de Souza Sec. Educação 

João Bosco Arantes B. Guimarães Sec. Educação 

João Bosco Arantes Braga Guimarães Secretaria de Estado de Educação 

Rubens Antonio Mandetta de Souza Secretaria de Estado de Educação 

CONVIDADOS  

Hélio Vieira AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcelo Hermesdorf AGEM/Estagiário 

Rejane Maria Emilio PM Guarujá 

Joelma Carneiro Diogo PM Itanhaém 

Soraya Rodrigues Sales PM Itanhaém 

Fátima Clarete Bline PM São Vicente 

Jucimara Dias Araújo Rodrigues Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

Vera Teresa A. Palavicine Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

Pauta divulgada em:  
22/07/2015 

Reunião iniciada às: 
10h15 

Término da Reunião às: 
12h38 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Discussão do Roteiro para elaboração do Plano Regional de Educação; 
Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão e Peruíbe; 
Estado: Emprego e Rel. do Trabalho e Meio Ambiente. 
Justificativa de ausência – Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
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 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e foram discutidos os 
seguintes itens: 

Apresentação do Prof. Otacilio, da Unisanta, curso afrodescendentes; 

Datas e assuntos a serem discutidos nas próximas reuniões desta Câmara: Agosto – 

matrícula, em  Praia Grande dia 11.08; setembro – Ensino Técnico – Mongagua; Outubro - 

formação de professors; 

Curso de linguas; novembro - cultura da paz; 

João Bosco colocou sobre o CEL - dificuldades para instalação em Mongaguá e Itanhaém,  em 

encontrar professors; 

Esvaziamento do ensino noturno; 

Trazer o pessoal do sindicato para discussão de cursos técnicos, rede de cursos além do 

Centro Paula Souza e da área federal; 

Violência na escola - SPEC sistema de proteção; 

Irene de Mongaguá propôs que seja trabalhado um pouco mais a formação de professores; 

Apoio da Diretoria de Ensino, consorciamento com os  municípios, Regional de Santos já está 

trabalhando com a  Prefeitura; 

O Coordenador colocou sobre o Plano regional -  ABC (diagnóstico) e região de Aracatuba; 

Sendo informado pela sra. Irene que o Rio Grande do Sul fez um trabalho de excelente; 

Roteiro do Plano Regional de Educação baseado no plano municipal - explicações da 

proposta, das questões propostas como separação do ensino médio com o profissionalizante ; 

Irene diagnóstico dos eixos, contratação de empresa; 

Uma série de questoes seria  facilitadas proporcionando um avanço; 

Rejane de Guarujá informou sobre formação de gestores tema a ser encaminhado; 

Irene - formação/capacitação de servidores; 

Capacitacao dos Diretores de escola com o objetjvo de aperfeiçoar os trabalhos das escolas; 

João Bosco pensar numa questao geral, Postural do gestor, depois atividades e 

competências; 

Helio, Diretor Eecutivo da AGEM informou sobre o trabalho feito pelo CEPAM: importância, 

valorizar essas reuniões, fluir entre as prefeituras, plano regional importância, trabalhar nisso, 

a tentativa da Agem é fazer valer o PMDE tentando atender todas as áreas; 

É necessário que saia desse grupo uma proposta, trabalhando em conjunto para levar ao 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                     

Ata CT Educação 006.15 
  Página 3 de 4 

REGISTROS 

Condesb 

Jucimara Rodrigues, Coordenadora do Grupo de Trabalho de Políticas Públicas se apresentou 

e explicou o trabalho das Câmaras no CONDESB; 

Acrescentar gestão democrática e legislação na proposta do plano regional de educação; 

Helio Vieira informou sobre os planos regionais: onde o de residuos sólidos, será utilizado 

recurso do Fehidro e falou também do plano de mobilidade e do plano de habitação e 

ressaltou a importância de se montar alguma coisa com caráter metropolitan; 

Curso de Logística e cidades inteligentes, pela Usp; 

Jucimara – fazer capacitação dos gestores pois eles é que vão dar a cara; e colocou a 

disposição a técnica Vera para participar de grupo de trabalho para discussão do plano 

regional; 

Encaminhar com  embasamento das demais CTs de Políticas Públicas; 

Regiane, Guarujá - qual o foco que será dado ao plano regional? 

Proposta de pensar qual o foco que será dado ao plano regional, que seja possível, o que 

seria prioritário; 

Os diagnósticos municipais já se tem, tomar como base; 

Análise dos planos municipais para definir qual a linha do plano regional; 

João Bocsco colocou que não dá para pensar que o plano regional será uma somatória dos 

planos municipais; 

Helio georeferenciamento futuramente poderá ser feito o cruzamento de dados; cada um tem 

que trazer para essa discussão o que é de interesse metropolitan; 

A representante da PM de Itanhaém propôs que seja feito o diagnóstico, focando em ensino 

técnico e profissionalizante; 

A representante de Praia Grande ressaltou que uma pessoa de for a tem visão imparcial; 

O diagnóstico vai ser coletado por grupo professional; 

Iimportância do diagnóstico do território metropolitano, para poder focar; 

Mandetta - diagnóstico, priorizar temas - focar e discutir neste forum; 

Ressrvar um espaço na próxima reunião para discussão deste assunto, formar grupo de 

trabalho; 

Helio – utilizer o formulário de planejamento utilizado nas Oficinas do CEPAM; 

Rejane,  propos que  seja feito por uma entidade e que seja apresentado diagnóstico da BS e 
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que o mesmo seja encaminnado para os membros que na próxima reunião definirão; 

Quem é que vai elaborar o diagnóstico? 

Plano em 2 partes: 1 diagnóstico; 2 definir prioridades da RMBS que serão trabalhadas; 

Jucimara-  diagnosticar o cenário educacional e formação de gestores; 

Interantes do Grupo de trabalho para discutir o diagnóstico - João Bosco, Rejane e Rubens 

Mandetta; 

Irene  propôs elaborar uma sugestão de Termo de Referência para o curso de capacitação de 

gestores públicos em Educação -  Grupo de Trabalho - Irene, Vera, Eneas e Rubens 

Mandetta; 

Próxima reunião trazerem os responsáveis por matrículas; 

O Coordenador parabenizou a Prefeitura de Praia Grande pelo concurso literário; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada às 17h. 

 
 
 
 
 

Santos, 29 de julho de 2015. 
 
 
 
 
 
 

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


