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SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 23 de novembro de 2022,

Of. 006/Apeoesp/2022

À Câmara Municipal de São José dos Campos

limo. Sr..Presidenle da Câmara Municipal de são José, dos Campo.
Vereador. Roberto da Penha Ramos e demais Vereadores.

Solicitamos de Vossa senhoria, especial atenção sobre a assunto municipalização de Escolas Estaduais no rnunicipio de 
São José dos Campos, trata se de uma proposta que tem gerado muitos conflitos e perturbação na rede devido a
metodologia utilizada para tal evento. , , .

Em primeiro lugar todos fomos surpreendidos com o anúncio realizados por meio de rede socias; mas pior do que 
isto trata se de uma proposta que irá gerar desemprego para alguns trabalhadores, prestadores de serviços como e o caso 
de vários pais de familia ( pessoai que trabalha na limpeza e na elaboração dos alimentos) e no caso da equipe de apoio, 
pessoal de secretaria o do patio qiíe será descolados para outras Unidades Escolares gerando com isto mais custos para 
um trabalhador que como sabemos tem vencimentos de baixo valor e que em função desde projeto terá que se deslocar de 
um bairro para outro e como tambom e de conhecimento de todos os custos com transporte coletivo são honrosos para este 
grupo de trabalhadores. Já no que se refere aos professores cabe ressaltar que trata se de uma categoria que ao longo de 
toda a história do Brasil nunca toi devidamente valorizada e mais a Rede Estadual neste caso apresenta três tipos de 
contratação; Efetivo (Servidões regidos pelo Estatuo do Serviço Público do Estado de São Paulo (Servidor Estatuario) 
Categoria F, servidor com estabilidade regidos pela Lei 1.010Í2007. E Cat O regido pela Lei 1.093/2009, sendo que os 
servidores Cat O serão dispensaocs imediatamente ficando sem os postos de trabalho pois não efetuarão suas inscrições 
devido ao fato de ter garantido o posto de trabalho pôs terem sidos bem avaliados e como conta a SME não abril inscrições 
para este período, já os demais dependem da boa vontade em assinar o termo de convênio, empréstimo de servidor do 
estado para o município fato que sabemos pode alterar a qualquer momento.

Por tanto em função de tamanho desacerto na condução desde processo solicitamos dos Senhores (as) que seja 
concedido um tempo de transição durante o ano de 2023 para que estes trabalhadores possam reorganizar suas vidas 
familiares econômicas etc, e se no ano de 2023, for a coso levar este projeto a frente. Mas com ampla discussão com a 
comunidade, pois a participação da comunidade está prevista na Constituição federal e Estatual; na LDB Lei de Diretrizes e 
Base da Educação e no estatuto do Magistério Paulista Lei 444/85, que também regulamento a participação dos Conselhos 
de Escolas conforme atas anexo onde a ampla maioria se posiciona contra a Municipalização neste momento.

Contamos com a compreensão de todos e nos colocamos a Vossa disposição para demais informações que julgar 
necessário, agradecemos vossa valorosa atenção.

s

tá

Atenciosamente,

•
PM. Gilmar Ribeiro 

Diretor Estatual da APEOESP. 
Sindicato do Ensino Oficial do Estado de São Paulo.
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ATA n« 08/2022 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ESCOLA - E.E. PROE^. ARLETE

ELOIZA FERREIRA TEIXEIRA"

Aos oito dias do mês de novembro de dom mil e vinte e dois, reuniram-se na E E'
Êtea Fe™i,a Teixe„a-. o5 rn.mi.-os do Cons.lt.0 d. Escola d.s.a
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Eliane o funcionário Jacksuel, as professoras Adriana Teles, Luciana Bastos^ McthPus
Cristiane Gabriela Tudeschini, a responsável Nathalia Carvalho, os estudantes asm"^' -
Max Manuela Marinho Andreia, Gabriel Ribeiro. O professor França, representante da APE - ^

. .SC,a,.0.0 du. a APEOESP ie-o uma ca,1a aos pais para apreseo^o
abaixo assinado constando argumentos de convencimento a não municipalizaçâo
dttótómania como o .5,ado ,.m admrmsirado a educação nos últimos anos, mCumdo 0 piso

salarial naconal para os profassoras e a pravisSo d. munrapaliaaçâo. ad ^';ie'0''“
ao abaixo assinado. No pr,m.iro momonto, assumindo a raumão, a p 0'e“0^u',Uaf „esta
sobre a municipalizaçào das dezessete escolas estaduais, expos que ha muitas brechas nesta
municipalizaçâo que era possível cumprir a legislação prevista pela LDB, mas com Planel^^ent°o
TefoZ ^obre a questão ria dificuldade da inserção dos professores contratados « de

estado e prefeitura A responsável Nathalia complementou que concorda com a piofesso
Tue esZSasào vai prejudicar murtas famílias, não tendo razões para trocar os funaonanos,

injusto porque os funcionários escolheram estar aqui e agora sao obngadosa sa. daqu^ e c 
ciso do funcionário Jacksuel.Gabrie! acrescentou dizendo que fo. ^
Dianeiamento que pegou todos de surpresa, Andréa também concordou. ° funaonáno Jacksue 
explanou sobre a municipalizaçâo, informando o porquê ela existe, mas que bevena ser de o m 
arackia^U Mathpus disse que se tiver investimento que ,sto pode ser fe>to, mas -^^antendo os 
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'ntrSto' ::C;rL;ca„os ,u. s. g^l^ com , escoia

difLnça positiva. Acrescentou sobre a reunião que part,c.pou sobre os ri^iest'01"^ntos d" 
municipalizaçâo e que antes eram quatro escolas que deveríam municipalizar, mas que a escola
Aríete não estaria nesta lista O estudante Gabriel disse quê. por n̂a"0i;t^tSruim

faz diferença, mas para os funcionános e as demais series se"^ra° 0^ uma situação em 
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prefeitura não está dando conta da educação infantií e que possivelmente não conseguirá agregar 
as dezessete escolas que está em vista de municipalizar, Combinou-se, ao final da reunião, 
conversar com os pais e responsáveis na entrada e saída sobre a municipalizaçâo e alertar sobre o 
abaixo assinado. Todos os presentes concordaram com a ação. Nada mais a constar, os membros 
do Conselho de Escola agradeceram a todos os presentes, encerrando a reunião. Esta ata foi 
lavrada por mim, Adele Cristiane dos Reis Generoso Ribeiro e será assinada por todos os 
presentes. Sâo José dos Campos, 08 de novembro de 2022

NOME RG FUNÇÃO ASSINATURA
Jacksuel Bahia
Maria Inês de Souza Fabre
Claudiane Silva Ladislau

Karina dos Santos Ferreira

Monica Aparecida C. Dias

Natália Gaivão R. Moreira

Nathália Carvalho G. Setani

Adriana Teles Souza
Cinthia Helena 6.C.
Nogueira
Cristiane Gabrielb
Tudeschini
Cristiane Vieira Patete
Fatima Aparecida S. Nunes
Luciana Bastos S.B, Castro
Maria de Fátima Lessa
Maria Rosa Pinto
Andreia Gabrielli P, da Silva

Gabriel Ribeiro das Neves

Manuela M. de
Albuquerque
Matheus Max Cerqueira

Yasmin Ap. da Silva Pinto
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ATA n*C^ 12022
Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quarenta e cinco 
minutos, em segunda chamada, reuniram-se extraordinariamente para Reunião do Conselho de Escola, 
em uma das salas da EE Prof Edewaldo F. G. SanfAna e para os presentes na reunião de forma remota 
através do Aplicativo Google Meet que em razão da pandemia do Covid-19, foi criada a Lei n° 14.010/20 
que autoriza a realização das Assembléias e Reuniões, por meios eletrônicos, independentemente de 
previsão nos atos constitutivos da pessoa juridica. conforme Edital de Convocação, os membros do 
Conselho de Escola da EE Prof. Edewaldo F. G. SanfAna para deliberar sobre o assunto: 
“Municipalização da EE Prof Edewaldo F. G. SanfAna”. Deu inicio aos trabalhos a Sra Conceição 
Aparecida Vitorio Ferreira, Diretora de Escola, que presidiu esta reunião e que escolheu a mim, Maria 
Gorette Fernandes para secretariar esta reunião, apresentando para os presentes as informações que 
até a presente data chegaram a respeito do assunto “Parceria Estado-Municipio”, que para o ano de 
2023 no município de São José dos Campos, serão municipalizadas dezessete escolas da Rede Pública 
Estadual que ofertam o ensino fundamental anos iniciais, A Sra Diretora Conceição explicou aos 
presentes que esta municipalização está prevista em legislação, a saber LEI N° 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996, especificamente no Artigo 11 e inciso V, que aponta ser incumbência do 
município oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental. Ato contínuo a Sra Diretora Conceição expôs aos presentes que para o ano de 2023 todos 
os estudantes estão com a matrícula garantida na escola e que o horário de aula em ambos os periodos 
também será o mesmo, seguindo o calendário letivo da Secretaria Municipal da Educação para o ano 
de 2023. Em relação aos professores efetivos e categoria F será ofertada a oportunidade de através de 
convônio/contrato permanecer na escola, o contrato será de cinco anos podendo ser renovado. Os 
funcionários administrativos serão removidos/alocados em outra unidade escolar em sessão de escolha 
segundo classificação, sempre priorizando o local mais próximo do seu atual local de trabalho, será 
feito 0 mesmo processo para os professores efetivos e categoria F que não quiserem assinar o 
contrato/convênio com o município. Com relação aos professores temporários Categoria 0, como 
acontece todo ano, participarão de atribuição fazendo a manifestação de interesse na SED. Neste 
momento, pediu a palavra as responsáveis de estudantes que estavam presentes, Sra Flavia e Sra Ivani, 
respectivamente, perguntando sobre a situação das professoras, se havia uma data prevista para a 
confirmação da municipalização e foi exposto a preocupação sobre a manutenção da qualidade do 
ensino ofertada na EE Prof. Edewaldo F. G. SanfAna, que tem uma nota IDEB de 7.6. A Sra Diretora 
Conceição respondendo aos questionamentos, reforçou o que já havia sido exposto com relação aos 
efetivos, categoria F e 0. e informou que já havia sido protocolado o processo de municipalização na 
Câmara dos Vereadores no dia 24/10/2022 e a votação prevista para o dia 10/11/2022, que somente 
após aprovação na Câmara dos Vereadores e que seria enviado para a escola informações mais precisas 
sobre a transição para a municipalização. As Professoras Arine e Mônica, pedindo a palavra, expuseram 
suas preocupações e dos colegas da categoria com relação a atribuição no ano de 2023, visto que 
concorrem com a lista geral e que há o fato da diminuição da oferta de classes e aulas, em especial no 
segmento do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Neste momento, a Prof. Rita pediu a palavra e 
perguntou sobre a possibilidade de se reivindicar um adiamento no processo de municipalização para 
que todos que de alguma forma terão impactos em sua vida profissional pudessem ter um tempo maior 
de organização pessoal e profissional, mencionando, como exemplo, o caso específico-da-GOE Maurisa 
que também é a zeladora da escola e que terá que deixar a zeladoria e procurar uma casa para alugar. 
O que respondeu a Sra Diretora Conceição que iria encaminhar a sugestão para a supervisão de ensino 
que fizesse chegar a Dirigente de Ensino e assim responder sobre esta questão, /^ós deliberações e 
nada mais havendo a tratar, a Sra Diretora Conceição deu por encerrada a reunião e está Ata foi redigida 
por, mim Maria Gorette,Femandes, que secretariei e após lida será assinada Bor todos os presenj^ 

_^rqo sinal de apr^iVãÇ^o. ^em |::iais, ^ão Jo^dos Campos, 04/'l 1/20,22. 
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Ata da reunião extraordinária do Conselho de Escola Professora Eunice dos Santos Rodrigues, situada a Rua; Major 
Manoel Fernandes Netto, número 370 - Bairro Vila São Geraldo em São José do’s Campos - São Paulo. Aos vinte e 
dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, as dezessete horas e trinta minutos, reuniram-se os 
membros representantes deste Conselho Escolar para tratarmos do assunto Municipalização das escolas estaduais, 
onde esta escola se encontra na lista para ser municipalizada. Nós membros deste Conselho juntamente com a 
comunidade local conversamos sobre todas as mudanças que irão acontecer e que afetarão de forma abrupta 
nossos alunos e seus familiares, toda equipe gestora, seus professores, funcionários e, principalmente os 
profissionais contratados (professores não efetivos categoria O) e zelador escolar; enfim todos nós seremos 
prejudicados tanto no trabalho como na parte pedagógica dos nossos alunos, principalmente nossos alunos inclusos 
e todo trabalho que fizemos com eles e seus professores que os acompanham em sua adaptação. Nossa escola ano a 
ano vem alcançando e até ultrapassando os índices do IDESP (índice de Desenvolvimento do Estado de São Paulo). 
Portanto neste momento nós Conselheiro escolar não concordamos e não somos favorável a municipalização da 
nossa escola dessa maneira prejudicando a todos. E para mais constar eu, professora Márcia Renata Teixeira de 
Paiva, elaborei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. São José dos campos, 22 de 
novembro de 2022.
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ATA 10/2022- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO
DE ESCOLA DA EE PRQF.HENRIQUETA COSTA PORTO

Aos três de novembro de dois e vinte e dois, reuniram-se em uma sala da 

EE Henriqueta Costa Porto os membros do Conselho de Escola, presidida 
pela diretora substituta Fernanda Evangelista, para elaborarem e 
deliberarem sobre alteração do Calendário Escolar do ano vigente, 
considerando os dispositivos da Resolução SEDUC 25, de 6/04/2022 que 

altera a Resolução SEDUC 139/2021 e o DECRETO NS 67,190, DE 21 DE 

OUTUBRO DE 2022 que "dispõe sobre o expediente dos servidores nas 

repartições públicas estaduais no dia 28/10/2022 como ponto facultativo". 
A diretora substituta explanou aos presentes sobre as alterações e datas 

sugeridas para reposição e por unanimidade deliberaram e aprovaram a 

reposição para o dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte e dois, 
sendo que neste dia será realizada a formatura do 5° ano, com a 

participação de todas as turmas. Após este momento, foi passado a palavra 

para professora Leila que explanou sobre a municipalização, os prejuízos 

para os professores e sua família, a saída do caseiro e todos os funcionários 

da escola e propôs uma votação para que se manifestassem contra ou a 

favor da municipalização. Os presentes se manifestaram contra a 

municipalização. Após todas as explanações a diretora agradeceu a 

presença e participação de todos. Nada mais a tratar, a diretora substituta 

encerra a reunião eu Luciene Cabral da Cruz, lavrei a presente ata que 

após lida segue assinada por mim e pelos presentes.

São José dos Cappos, três de novembro de dois mil e vinte e dois
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Directria dt Ensino de São José dos Cainpos/SP 

Escola Estadual Professora Júlía Bernardcs Rodrigues

Aos sele dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois. foi realizada a reunião 

do Conselho de Escola, para tratar sobre o assunto da Miinicipalização que será votada 

no dia dez de novembro de dois mil e vinte e dois pelos vereadores na câmara de São José 

dos Campos. A Escola bstadual Professora Júlia Bernardes, é urna escola pura de Anos 

Iniciais, do Io ao 5o ano. que possui 720 alunos matriculados, divididos em dois períodos, 

manhã e tarde, além de contar com um quadro de funcionários que conta: 45 professores. 

5 gestores, 5 agentes de organização escolar. 3 cuidadoras, 2 agentes de limpeza, 3 

agentes de serviço escolar. .A diretora fez sua fala particular, explanando sua situação 

pessoal, em seguida a m.àe do 3o ano B, responsável pela aluno do Davi Muniz, pediu a 

palavra e iniciou falando que entende que muitos pais estão agradecendo pela 

municipalização. mas e!:i levanta a bandeira da inclusão, pois além do seu filho, que é 

portador de Síndrome di- Down. temos alunos com surdez, transtorno do espectro autista, 

além de outras patologias, que necessitam de atendimento e que é essencial pensar nos 

seus filhos, mas é essencial pensar nos professores, pois muitos professores perderão seu 

trabalho, então é necessário que os pais, professores e todos os envolvidos, se dirijam até 

a Câmara Municipal para lutar pelo direito de todos. Em seguida, a professora Florença. 

pediu a palavra para falar. Segundo ela, a luta é de todos, de categoria O, funcionários, 

professores efetivos, pois todos estão passando pelo mesmo sentimento de perda. Ela 

ainda reiterou sua fala, talando do dia que a Supervi.sora esteve aqui. diz.endo que todos 

os professores deveriam ter uma outra graduação, mas a professora questiona: eu quero 

ir para uma outra graduação, para um outro ciclo? Não! Eu quero continuar no Ciclo I, 

como pedagoga. Eu queri) lutar pelo que é meu direito e direito de todos. Eu sou categoria 

O, não sou efetiva, mas mereço respeito, assim como todos. A municipalização é 

responsabilidade da prelcitura? É! Mas não com dezessete escolas de uma vez só. Todas 

as dezessete escolas estfio lutando. A professora ainda citou a Escola Sueli Antunes, PEI,
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que está reeebendo tota! apoio da comunidade, bem como do Conselho de Escola. Após 

a fala da professora, o l‘ai Emerson pediu a palavra perguntando, quais .são os professores 

que acabaram de chegai e quais são aqueles que já estavam no grupo escolar. O pai ainda 

falou que, se apenas um pai comparecer a manife.siaçâo da Câmara com um cartaz, não 

fará barulho, mas se 300 pais comparecerem, no dia da votação, que com certeza, serão 

ouvidos. Ele reconhece que a municipalização, é inevitável, porém, não do modo como 

está sendo feito. Também relembrou quando a escola pegou fogo, c ele se colocou a 

frente, junto a outros pais. para solicitar ajuda, conseguindo material, como tinta, para 

pintar a escola novamenle, para reerguê-la. A professora Lucineia pediu a palavra e falou 

junto ao Conselho de 1 scola, pedindo que fique registrado, que a Municipalização da 

Escola nào é a aceita por esse Conselho. A GOE Eliete pediu a palavra e falou que a 

Deputada Maria Isabe! Noronha, presidente da APEOESP, assim falou que nada está 

decidido, mas que ainda pode ser revertido, mas é preciso que todos lutem. A mãe do 

Davi Muniz pediu a palavra e falou sobre a lei Lucas, que trata da inclusão, que a 

prefeitura tem deixado muito a desejar, que não há serviço especializado para cuidar das 

crianças com necessidades especiais, que a prefeitura tem feito a contratação de pessoal 

nào capacitado, ampliando o horário para 8h de trabalho, não garantindo o atendimento. 

A professora 1 atiana pediu a palavra e disse que ela trabalha nos dois setores, prefeitura 

e estado e pergunta: o que o estado está desabonado em relação há prefeitura'? Nada! Os 

índices do estado têm se mostrado eficientes, refietindo o bom andamento pedagógico e 

do trabalho realizado por seus profissionais. Há que se pensar que seria essencial o 

planejamento, para que ninguém fosse pego de surpresa, sem saber para onde ir. As 

escolas da prefeitura, contam com qualidade de estrutura fisica, dispõe de pessoal para 

poder fazer a limpeza, mas quando o assunto é conteúdo, aprendizado, aferição dos níveis 

pedagógicos, com certeza, as escolas do estado tem dado conta em disparada do que se 

propõe a fazer. A professora Maria Lucineia pediu a palavra para falar, que em outros 

estados brasileiros, já aconteceram essa municipalização, porém, a mesma não foi 

mantida, tendo sido entregue a terceirização, sem que o vínculo com o educando fosse 

mantido. Ela também fala que o secretário de educação que disse que tudo está em 

processo e nada está fechado: sendo assim, o momento é agora de repensarmos os nossos 

direitos, para que pelo menos, espere por dois anos, para que esse processo se conclua. 

Também foi questionado: porque ta! ação aconteceu justamente na semana de votação 

eleitoral, se não havia cunlto político nessas decisões. Hoje as creches de São José dos 

Campos, estão terceirizando o seu trabalho, porém, e as escolas de ensino fundamental.

í
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quem garante que não será terceirizado também? A Professora Florença pediu a palavra 

e falou da questão socioemocional. que as crianças ao chegarem aqui em 2023, não 

encontrarão nenhum ponto de referência, pois a equipe toda, gestora, professores e 

funcionários não estarão mais aqui e o que serão dessas crianças?

Hstiveram presentes nessa reunião 36 participantes, onde ao seu término foi feita a 

votação, onde 35 dos presente foram contra, sendo apenas 1 a favor da municipalização.

Sendo assim, encerramos a presente reunião.
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ESCOLA

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se de forma 
presencial nesta unidade escolar, os Membros do Conselho de Escola da EE Profã Maria 
Gomide Santos de Souza. A diretora Janedair de Almeida Guerra deu início a reunião 
informando sobre a municipalização, ao qual fomos informados recentemente que 
foram dezessete escolas, inclusive a nossa unidade escolar. A diretora informou também 
que recebemos a visita da supervisora da prefeitura em nossa escola, para conversar 
com toda equipe escolar e informar que a prefeitura irá manter um convênio com o 
Governo do Estado e somente o professor efetivo e categoria F, poderão permanecer 
trabalhando na prefeitura por um ano, podendo este contrato ser prorrogável por mais 
um. Alguns professores participaram de reunião com a Diretoria de Ensino e foram 
informados que este contrato será de cinco anos, podendo ser prorrogável por mais 
cinco. A diretora Janedair informou que até o momento não foi oficializado nada ainda 
e estamos aguardando novas orientações. A professora Gislaine Truzzi se manifestou 
dizendo que está muito triste com a forma como tudo isso vem acontecendo, sem 
consultar a comunidade escolar. A professora Andreia Mazo colocou que, se os 
professores efetivos e categoria F não ficarem no convênio com a prefeitura, o Governo 
do Estado não terá como alocar essa quantidade significativa de professores e 
acrescentou que a nossa qualidade de ensino da rede estadual é bem melhor do que o 
município e que inclusive atingimos o índice do Idesp, coisa que não ocorre com a 
prefeitura. A Sra Sônia Friederich avó de um aluno, que foi recentemente transferido 
para prefeitura relatou que as escolas da rede estadual possuem um cuidado bem maior 
com os alunos no se.ntido de higiene e protocolos contra o Covid 19, já na prefeitura isso 
não ocorre há algum tempo. O Sr Paulo Carlos, pai de aluno, diz que o sistema da 
prefeitura tudo é muito lento e que não acredita que o sistema de ensino da rede 
municipal seja melhor do que a rede estadual. Segundo reiato da professora Andreia 
Mazo as escolas da rede estadual estudam os índices e trabalham de acordo com ele, já 
na rede municipal o ?oco são projetos e há uma diferença bem grande no resultado final, 
bem como o índice do Saresp, ao qual a rede municipal dificilmente atinge. De acordo 
com 0 relato da professora Luciana Paula a municipalização é fato que irá ocorrer e só 
estão aguardando se irão mesmo manter o convênio do governo do Estado com o 
município. Todos presentes na reunião não concordam com a municipalização da forma 
como vem ocorrendo, sem consultar a comunidade escolar. A Sra Diretora deu a 
oportunidade para que todos se pronunciassem e nada mais havendo a tratar, encerra 
a reunião agradecendo a participação de todos e determinou a mim, Andréa Elisandra 

po6 lavrasse a presente ata, que será lida e assinadajoor todos os presentes.

.
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Aos nove dias do mès de novembro de dois mil e vinte e dois às dezessete horas 
e trinta minutos, estiveram reunidos, os membros do Conselho de Escola, em 
caráter extraordinário, em uma das salas de aula da Escola Estadual Najta 
Jamile Santos Machado de Araújo, sob a presidência da diretora Laudicéia Froes 
de Brito Ribeiro, atendendo ao solicitado no requerimento datado de vinte e sete 
de outubro de dois mil e vinte e dois Pauta apresentada “Debate sobre o 
convênio das dezessete unidades escolares de Anos Iniciais do Governo do 
Estado de São Peulo com a Prefeitura de São José dos Campos ”A diretora 
Laudiceia iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida 
esclareceu o Projeto de Lei de 24/10/2022 em que fica o Poder executivo 
autorizado a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo 
encaminhado pelo prefeito Anderson Farias Ferreira a Câmara dos Vereadores 
citou a Resolução Seduc 19/2022 e a Lei Complementar 444/85 que trata das 
competências do Conselho de Escola. A mãe Aline Ariane Marques pediu quH 
sua fala fosse registrada em Ata. Ela disse que não sabe como sera o processo 
de municipalização e questionou quem vai cuidar dos estudantes. Como será a 
rotina da escola quando municipalizar? Disse ainda que ficou surpresa ao saber 
do processo e pesquisou e sobre o assunto e mais tarde viu os noticiários da 
televisão. A Supervisora Débora passou as informações que são do seu 
conhecimento; Disse que quanto aos professores eles serão convidados a fazer 
parte do convênio Estado/Municipio. A funcionária Elisangela apresentou que a 
Unidade Escoiar tem 38 professores e destes, apenas 8 poderão fazer parte do 
Convênio, pois somente esses são efetivos e F. Esses professores continuam 
sendo funcionários do Estado prestando serviços para o município. A mãe Aline 
ainda questionou que tudo está sendo feito as pressas, sem pensar, planejar e 
sem comunicação e informação junto à comunidade, a prefeitura ainda não sabe 
o que fazer com professores e funcionários desta Unidade Escolar. Questionou 
blinda se para o ano de 2023 a prefeitura irá ter o segmento de Ciclo II A 
supervisora esclareceu que tudo permanecerá do mesmo modo que hoje, para 
2023, inclusive horário de aula e ATPC. A funcionária Elisangela esclareceu 
alguns pontos, inclusive a oferta de vagas oferecidas pela prefeitura e que nesta 
Unidade Escolar não suporta matriculas para o 6o ano, devido ao Plano Municipal 
de Educação visar diminuir o número de estudantes por classe até 2025. no 
momento já existem salas de primeiro ano com mais de 33 estudantes 
matriculados para o ano de 2023. Ela esclareceu ainda que a Escola Najla Jamile 
conseguiu nota dc IDESP maior que as escolas da Prefeitura que-estão nos 
arredores desta unidade e as listas de espera no município é extensa, tanto para 
0 Ensino Infantil quanto para o Ensino Fundamental. E o investimento destinado 
a melhoria da infraestrutura resultou no melhor Índice de cumprimento das. 
metas. O professo' Felipe disse também que os professores que farão parte do 
Convênio além das perdas salariais (ALE e gratificações) também terão a perda 
da pontuação, que ficará restrita somente a pontuação da Unidade Escolar e náo 
a pontuação geral A professora Isabel disse também que a escola ainda 
apresenta um vinculo afetivo muto forte com as crianças e a comunidade, A mãe
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Erika Cristtna Cruz da Silva, disse que matriculou a filha na escola da Prefeitura 
portanto a filha não se adaptou e ela voltou a matricular a criança aqui de novo 
Gosta muito desta escola e é contra a municipalização e pediu o registro em Ata 
O funcionário Felipe, membro do Conselho de Escola, fez a leitura de um trecho 
do projeto de lei sobre a municipalização e disse que está divergente das 
informações que foram passadas até agora As informações recebidas fnrarn 
que os funcionários seriam realocados em outras unidades, porém na cláusula 
1a da minuta do convênio diz que haverá afastamento do pessoal docente 
técnico e administrativo. E também foi dito que o convênio com o corpo docente 
teria validade de 6 anos porém na cláusula 4a consta que no decorrer de doze 
meses da assinatura do convênio será feito processo seletivo ou concurso 
público para preenchimento de vagas. No plano municipal de educação consta 
que a implantação da municipalização será de forma progressiva Tamires ds 
Silva Costa, mãe de alunos e membro deste Conselho, disse ser nascida nesta 
comunidade e que é contrária a municipalização pela história da Escola seu? 
familiares, sempre acompanharam a escola desde sua fundação, quando ainda 
era “Latão’’, a qualidade de ensino oferecida, o atendimento dos profissionais e 
vinculo emocional estabelecido com os estudantes e seus familiares não podem 
ser interrompidos tâo de repente sem ouvir a comunidade escolar Juliana Fraga 
também professora disse que a municipalização foi muito atropelada e que 
muitas dúvidas ainda não foram sanadas, disse que o projeto deve ser retirado 
pela falta de respeito pelos funcionários e estudantes, pois muitas vidas serão 
impactadas caso isso ocorra. A mãe Helen, membro do Conselho de Escola 
falou que a qualidade dos relacionamentos nesta escola são notáveis e o 
desenvolvimento que sua filha teve são visíveis devido ao carinho e apoio 
recebido por todos desta escola. Ela disse que se preocupa com a questão 
emocional de todos que aqui estão porque assim darão apoio psicológico para 
os estudantes e por esse motivo é contrária a municipalização. A funcionária 
Elisangela, membro do Conselho de Escola citou a lei complementar 444/85 no 
parágrafo 5° que diz, são atribuições do Conselho de Escola deliberar sobn- 
Diretrizes e metas da Unidade Escolar. Refere-se não só á emissão de parecere'- 
para dirimir as dúvidas e tomar decisões como também as questõer 
pedagógicas, administrativas e financeiras no âmbito de sua competência «r 
ainda a função mobilizadora que refere-se ao apoio e ao estimulo as 
comunidades escolares e local em busca da melhoria e qualidade do ensino, do 
acesso, permanência e aprendizagem dos estudantes e tambérri qüanto ao 
direcionamento das políticas públicas. Citou também que o município ainda não 
cumpriu a Meta : do Plano Municipal de Educação quanto ao atendimento ao 
berçário, creche, Pré 1 e Pré 2 e cita no projeto de lei apresentado que em 2020 
cumpriu esta Me a, porém em ano de Pandemia. A professora Fabiana da 
educação espeoal, acompanha aluno atendimento domiciliar, do Lar Nossa 
Senhora Salete, questionou sobre os alunos especiais que são atendidos por ela 
e outra professora Como ficaria na municipalização o atendimentos a estes 
alunos? A diretora da escola Laudicéia e a supervisora Débora citaram a
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legislação, Resolução Seduc 19/2022 e o Projeto de Lei do prefeito para explica 
que o Conselho de Escola não delibera sobre a questão da municipaiizaçãc 
porém foi realizada a votação a pedido de todos os membros presentes er 
relação a municipalizaçâo da escola e dos 13 membros presentes todos votara' 
contrários a municipaüzação. Nada mais havendo a tratar, encerramos ; 
presente Ata, às 19 horas e cinquenta m.inutos com a assinatura de todos ■ 
membros, deste Conselho, presentes. r~
Solange Ventura Marçal
Irene Marchesi Kerci
Cristina Generoso
Paula Christine Alves 
Ligia Mercia F. Milério
Felipe Maria dos Santos
Romilda Lourenço Da C. dos Santos 
Mareia Beatriz de Souz
Luiz Felipe M. Santan
E-^sangeia A. Pereira
Aline Anane Marques 
Tamires Da Silva Costa
Helen Caroline O. Tavares Coppi
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SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO xt*
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS 

EE 'SANT ANA DO PARAÍBA"

Rua Guarani. 130 - Santana - Sâo José dos Campos / SP 
Fona: 3921-6870 / 3921-7261 - e-mall; e013651a@educacao.sp.Qov.Or

ATA EXTRAORDINÁRIA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ESCOLA 
PARA APRESENTAÇÃO DA PARCERIA DO MUNICÍPIO E ESTADO PARA 
2023.

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às11h, de 

acordo com edital datado de 27/10/2022, reuniram-se nas dependências da 

E.E. “SanfAna do Paraíba", os membros do Conselho de Escola 2021/2022 
para falar sobre ampliação da parceria no ensino fundamental entre prefeitura e 
estado A sra, Prof* Rita do Rosário membro deste Conselho de Escola iniciou 
a reunião falando sobre a municipaiizaçâo das 17 escolas, incluindo a Escola 

SanfAninha, assim como é conhecida por toda a comunidade. O anúncio foi 
feito na penúltima sexta-feira, 21 de outubro, causando espanto e indignação. 

Contudo é sabido que o município ainda não atende na sua totalidade as 

crianças que necessitam das creches, existe uma lista de espera. Lembrando 
que 0 trabalho desenvolvido nas escolas estaduais por toda a equipe escolar 

vai passar por um.a descontinuidade, já que a proposta e o modelo de trabalho 
da prefeitura são ciferentes do estado. Há um vínculo entre estudantes, escola, 

funcionários e professores que se romperá sem nenhuma preparação. Além do 
que, todos os trabalhadores da Unidade Escolar serão remanejados para as 
escolas que tiverem vagas, com possibilidades de serem alocados distantes de 

suas casas, ou até mesmo fora do município, já que a maioria tem 

“estabilidade", pois já estão trabalhando há anos nesta mesma escola, Não 

devemos nos esquecer dos gastos com condução que serão acrescidos para 

os deslocamentos quando muitos já se organizaram perto do local de trabalho. 
Para o conhecimento o índice da escola é de 6,4 no Idesp o que não deixa 

margem para a discussão sobre o trabalho desenvolvido por todos que fazem 

parte da Escola Sanfaninha. Temos categoria A, os efetivos, categoria F, e 

muitos são da categoria “O" que ficarão sem posto de trabalho, porque serão 

diminuídas as vagas para trabalhar. Todos da escola sofrerão perdas. A Equipe 
Gestora imediatarnente, perde seu posto de trabalho, devendo se deslocar 

para as unidades que tiverem vagas, sendo que houve remoção há menos de 

três meses. A fomia abrupta com que se apresentou a municipaiizaçâo não 
deu chances a ninguém para se organizar deixando muitos em situação de 
desconforto e apreensão sobre o ano que está por vir. O convênio que a 

princípio parece ser uma solução, é apenas um paliativo com data de validade,
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SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS 

EE “SANT'ANA DO PARAÍBA"

Rua Guarani, 130-Santana-Sâo José dos Campos / SP 
Fona; 3921-6870/3821-7261 -e-mall; B0136S1a@educacao.sp.eov.br

uma vez que por apenas um ano será mantido o horário de entrada e salda e 

horário das ATPCs. Por isso este Conselho declara ser contrário a esta 

municipalizaçâo. Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 

Esta ata vai assinada por mim, Rita do Rosário, pela Sra. Professora Rita do 
Rosário Costa Pereira e por todos os presentes. Sâo José dos Campos. 

31/10/2022.
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SECKETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORi A DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

EE ProP Suely Antunes de Mello

ATA -27/í 0/22 

CONSELHO DE ESCOLA

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois realizou-se a reunião 
extraordinária do Conselho de Escola e seus representantes da APM da E. E. Prof.â Suely 
Antunes de Mello. A diretora a senhora Leila de Siqueira Barbosa Faria realizou a 
abertura da Reunião dc hoje solicitada pelos membros do Conselho de Escola, com a 
seguinte pauta: Atendimento Ano letivo de 2023- processo de munidpalízação. Para 
participar desta reunião a convite da Dirigente regional de Ensino, contamos com a 
presença de representantes da Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
Supervisora de Ensino Roberta Padovani Soares, Supervisora Adriana Silva e a 
representante do Ensino integral Municipal Aline de Paula Lima. Para iniciara reunião 
todos os membros do Conselho se apresentaram, assim como os representantes do 
município. A senhora Sandra perguntou qual será o formato do Ensino Integral que será 
oferecido aos nossos alunos para o ano de 2023, com o anúncio da municipalização 
realizado pela Prefeiturc) Municipal. A senhora ,Mine, representante da secretaria 
Municipal colocou que a municipalização está acontecendo por força de lei Federal, 
Estadual e Municipal e colocou que estavam aqui para contar ao Conselho de Escola 
como funciona o Ensino Integral oferecido pelo Município e nos informou que tem uma 
assistente social que atertde na escoia diariamente, explicou que o município oferece 
dois tipos de jornada integral e colocou como exemplo a EMEF Marta Abib Castanho e 
a EMEF Mercedez que sáo atendidas ern sua totalidade no modelo integral de anos 
iniciaisque estas escolas jferecem até 10 horas, disse que a partir do ano que vem, com 
a municipalização os alunos da E.E. Prof? Suely Antunes de Mello terão aula de inglês e 
colocou os conteúdos que oferecem nas escolas de ensino integra! Municipais. A 
senhora Mariana mãe do aluno Miguel Isidoro do 49 Ano A, colocou as diferenças entre 
as duas redes de ensino e colocou que está muito satisfeita com os resultados que a 
escola Suely Antunes tem oferecido e que tudo que é feito na escola o Conselho é 
consultado, inclusive que foi realizado, no início do ano uma reunião para perguntar 
para os representantes do Conselho se queriam a escola cívico militar e que apesar de 
gostar muito na ocasião votou contra, pois observa o trabalho que realizado nessa 
escola e está muito satisfeita e perguntou o motivo que dessa vez não foram consultados 
para a municipalização. As representantes da Secretaria Municipal falaram gue não 
consultaram pois estão municipalizando por força de lei Federal. A senhora Adriana 
Costa, mãe do aluno Gabriel Costa do 3e Ano A, colocou que não se pode fazer algo tão 
grandioso sem consultar os responsáveis e que entende que a municipalização é uma 
questão legal, porém é preciso olhar para o que é oferecido hoje para os alunos e que a 
maioria dos presentes nesta reunião não querem perder o que aqui é oferecido. As
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representantes da secretaria municipalfalaram que ficaram sabendo da municipatização 
na sexta dia 21/10, e que após o anúncio da municipalizaçâo receberam algumas 
demandas e que não tiveram tempo de estudar todo os documentos e que hoje estão 
aqui para nos informar que a escola será municipalizada e que vai mexer o mínimo 
possível com a vida dos alunos, que o horário de funcionamento será mantido e não vai 
tirar nada do que é ofeí ecido e sim será acrescentado e que estava falando em nome 
do Secretário Municipal e que o papel delas nessa reunião era comunicar aos país e 
alunos que será mantido o que é oferecido aqui. Algumas perguntas foram feitas a 
respeito da loiina escola’ dos estudantes para o ano letivo de 2023 e as representantes 
falaram que iriam encerrar a conversa, pois não tinham as respostas referentes aos 
questionamentos pedagógicos realizados. A senhora Adriana Costa colocou que 
agradece a presença das representantes do Município aqui e que é bom para falarmos 
da nossa escola falou da tutoria, da aula do Projeto Convivência, educação emocional e 
que há esse diferencial e que deseja que isso seja considerado. Elas insistiram que nada 
vai mudar, que a rotina dos alunos não vai mudar que o acordo foi formalizado com a 
Secretaria Municipal e Dirigente de Ensino. A senhora Mariana colocou que não é 
possível manter o padrão que é oferecido mudando equipe. As representantes 
comunicaram que iriam se retirar pois não iriam conseguir dar as respostas para os 
questionamentos que estavam sendo colocados e que a pedido do Secretário iriam 
embora. A senhora Sancira colocou que entende o quanto é difícil e perguntou o que 
será oferecido aqui para os alunos desta escola? Foi colocado que o professor vai poder 
ficar, porém não vai receber a gratificação que o Programa oferece, que vai receber por 
25h/aula. O representante do sindicato Gilmar que também participou da reunião 
coiocoLi que o modelo oe ensino integrai no município não é igual ao que é oferecido 
aqui na escola Suely essa mudança está clara que vai acontecer e haverá perdas salariais, 
que hoje são poucos professores que poderíam aderir ao convênio que será oferecido 
pelo Município e que os professores já forarri prejudicados, pois o processo de 
credenciamento para irem para outra escola PEI já acorreu e que precisamos ter claro 
que não importa quem está no comando e parabenizou a equipe da escola Suely 
Antunes pelotrabalho realizadoe que estamos em momento de muitas mudanças eque 
entende que éum erro municipalizar nesse momento. A Supervisora Roberta falou que 
dentro da possibilidade da rede que ela representa irão manter tudo que hoje é 
oferecido na escola, poi ém nos moldes das escolas de tempo integral do município. 
Senhora Roberta colocou que tem um trabalho de excelência na rede municipal e que 
hoje ela não pode responder como será a rotina para o ano letivo 2023, para os alunos 
desta escola. A senhora Mariana questionou se não poderia marcar uma outra reunião 
em que nossos question imentos pudessem ser respondidos, pois como respopsáveis é 
isso que queremos sabe (, será tirado o que temos hoje e o que será colocado, como será 
o ensino ern nossa escola para o ano de 2023. Foi colocado que ainda não estudaram o 
material do PEI, que o que eias podem dizer hoje é que será oferecido aula de inglês a 
partir do ano que vem, que será oferecido o projeto bem estar e saúde que trabaiha 
atenção plena, que não é uma disciplina, a aula maker e projetos integradores com 
envolvimento de várias disciplinas e também assembléia. Diante de tudo que foi 
apresentado pela equipe da Prefeitura e pela falta de alguns esclarecimentos referente ■
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ao processo de municipalização e rotina para o ano letivo de 2023 este Conselho de 
Escola não é favorável a municipalização nesse momento.

Já finalizada a reunião a senhora Roberta se aproximou de uma mãe que estava presente 
na reunião e falou ' o anc que vem estaremos aqui e vocè poderá avaliar a qualidade” 
foi dito isso na frente de todos os participantes da reunião, nesse momento a senhora 
Juliana CGPG da escola Suely solicitou que ela fosse respeitosa com a equipe que hoje 
está trabalhando para finalização do ano letivo corrente, a senhora Roberta disse que 
se sentiu desrespeitada 3 ameaçou a Juliana que contaria para a Dirigente e foi se 
retirando do local da reunião. Sem mais para o rnomento a reunião foi encerrada.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRET ORIA DE ENSINO DA REGIÃO LESTE 5 

EE Prof Zilda Altimira Sod

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convoca a pedido dos membros do conselho de escola 

todos os membros do conselho de escola, 

representantes da comunidade da E.E. Prof* Zilda

Altimira Soei e Salas descentralizadas dos Bairros do 

Bengalar, Bonsucesso e Turvo a participarem da 

Reunião Extraordinária, que se realizará no dia 

01/11/2022, nesta cidade, cito a Rua largo da boa 

vista, n°480, Jardim Boa Vista a fim de discutir a 

possível municipalizaçào da escola.

São José dos Campos, 27 de outubro de 2022

i
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