
 

ATA DA REUNIÃO – PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião extraordinária realizada em vinte e quatro de maio de dois mil e 

dezessete, na SALA PALMA DE OURO, sito à Rua Prudente de Moraes, na 

cidade de Salto SP, às dezoito horas, com os membros do CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Iniciou-se a presente reunião com os 

agradecimentos pela presença pelo senhor presidente do conselho municipal 

de educação Rodrigo Lucas de Oliveira. O mesmo fez uma breve explanação 

aos presentes sobre o plano municipal de educação de Salto - SP, e a 

importância dos representantes de entidades em fazer parte da comissão 

coordenadora. Houve presença da área das secretarias de saúde, ação social, 

negócios jurídicos, educação, CEMAEE e do conselho municipal de educação. 

Os outros representantes enviaram oficio confirmando a participação. O 

Conselho de alimentação escolar e do Fundeb, informaram que vão realizar 

uma reunião na quarta-feira dia 31/05 e verificar com seus pares quem gostaria 

de participar. O poder executivo e do ensino superior não enviou 

representantes e não enviou  oficio de confirmação até o registro dessa Ata. A 

portaria nº342/2017, considera a necessidade, monitoramento e avaliação do 

plano municipal de educação, visando atender a lei nº 13.005/2014, bem como 

a lei municipal nº 3472/2015 comissão coordenadora do plano municipal de 

educação. Ficou definido que serão representantes, assim caso uma pessoa 

queira deixar de participar, fica registrado em Ata a troca da representação. 

Ficou assim definido pela portaria e nessa reunião: 

Representantes da secretaria municipal de educação 

Titular: Eliana Ap. Martins de Medeiros 

Suplente: Ana Maria Ribeiro 

 



Representantes do conselho municipal de educação 

Titular: 

Suplente: Marcio Antonio Juliani Jr.  

Representantes do poder executivo 

Titular: 

Suplente: 

Representantes da secretaria municipal de Negócios Jurídicos 

Titular: Valdecir Costa 

Suplente: 

Representantes das Escolas Municipais 

Titular:  

Suplente: Adriana Carla Moi 

Representantes das escolas estaduais 

Titular: 

Suplente: Evelise Assunta Padovani Monteiro 

Representantes de escolas particulares 

Titular: Paula Francisco Ourique de Carvalho Baldi 

Suplente: Acassia Regina da Silva 

Representantes de escolas Técnicas  

Titular: Karina Aparecida de Freitas Dias de Souza (IFESP), Luis Carlos de 

Almeida (CETEC)  

Suplente: Marli Zavala Bologna Incau (IFESP), Sueli Pavanelli de Almeida 

(CETEC) 

Representantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA  

Titular: Yolanda Aparecida de Souza 

Suplente: Airton Gaiotto 

Representantes do Centro Municipal de atendimento educacional especializado 

CEMAEE 



Titular: Luciana Pacheco Rodrigues 

Suplente: Rogiane Aparecida Morro de Lima 

Representantes do poder legislativo 

Titular: Cícero Granjeiro Landim 

Suplente: Edemilson dos Santos 

Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

Titular: Laura Cristina Leite 

Suplente: Ângela Maria Stofari Ferreira 

Representantes do conselho do Fundeb 

Titular: 

Suplente: 

Representantes do conselho de alimentação escolar 

Titular: 

Suplente: 

Representantes da Secretaria municipal de assistência social 

Titular: Cassandra Eugênia Guimarães Raggio 

Suplente: 

Representantes da Secretaria municipal de Saúde 

Titular: Maria Iolanda Domingues Roteli Zibodi 

Suplente: 

A portaria da SEME nº 03 de 24 de abril de 2017, institui a equipe técnica da 

secretaria municipal de educação para acompanhar e subsidiar o processo de 

monitoramento do plano municipal de educação, composta pelos seguintes 

membros. 

Representantes do Departamento Administrativo 

Representantes do Departamento de Planejamento 

Representantes do Departamento Pedagógico 

Representantes da Supervisão de Educação 



Representantes dos Docentes 

A nomeação dos representantes da equipe técnica será realizada pelo 

secretário municipal de educação. Finalmente, o presidente agradeceu a todos 

e encerrou-se a presente reunião. Eu Rodrigo Lucas de Oliveira, presidente do 

Conselho Municipal de Educação, digitei a presente ata a qual será lida e 

assinada pelos presentes.  

 


