
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em 22 dias do mês de junho do ano de dois mil e 

dezessete, na sala nove do SALÃO 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 e convidados do Legislativo. O 

Presidente agradeceu a presença de todos e iniciou com a leitura da ata da 

reunião anterior. Foi solicitada a retificação dos termos: onde se lê “alunos 

fazendo sexo”, foi alterado por “pessoas fazendo sexo.” A pedido do professor 

Ademir foi alterada na ata anterior onde se lê “fecharam quatro salas leia-se 

fecharam três salas com demanda. Solicitou também alteração: onde se lê 

“fechou o CEMUS 6 leia-se 9 2009 ou 2010. A alteração foi feita a pedidos. 

Posteriormente a assessora Fernanda Barbutto solicitou que as atas fossem 

encaminhadas, lidas pelos conselheiros. No dia de reunião, apresentariam 

somente os destaques e posteriormente aprovadas. Acatada a sugestão pelo 

presente conselho. O Presidente após explanou sobre conselheiros faltosos. 

Que até dezembro, avaliaria o presente conselho sobre a permanência ou não. 

Posteriormente foi lida a ata da reunião extraordinária do conselho municipal 

em 31 de maio de 2017 com vários segmentos sociais a fim de tratar a questão 

da violência nas escolas ( drogas, violência e patrimônio público). Disse que no 

dia 30 de junho haveria reunião do CONSEG sobre o mesmo tema. Todos 

estariam convidados. Que em 28 de junho de 2017 haveria novo encontro de 



conselheiros e segmentos sociais para finalizar o PLANO DE AÇÃO, 

apresentado pelo CME e segmentos sociais. Que será enviado a todos os 

conselheiros o link de criação do PLANO DO CONSELHO junto a esta reunião. 

Posteriormente solicitou a fala da chefe de gabinete  Fernanda Barbutto sobre 

a escola do Iracema. A mesma disse que o Iracema irá fechar. O Buru 

progressivamente será fechado, vindo ao CEMUS 6. Foram notificados pela 

Promotoria e explicaram que não pode haver sala multisseriada, pois o 

município em toda extensão é zona urbana, não existindo a parte rural, mas 

que a demanda é pouca. Prodesp não abre com seis alunos. Existe uma sala 

para EDUCAÇÃO INFANTIL e uma sala ENSINO FUNDAMENTAL I. Neste 

momento a conselheira ROSANA HORSHUCTZ disse que é impossível dar 

aulas a alunos com 6 a 10 anos, de forma multisseriada. Os pais moram perto, 

mas não farão oposição se mudar. Fernanda disse que o fundamental irá para 

a escola estadual IRACEMA ou CEMUS 6 ( mínimo 21 alunos, Prodesp não 

autoriza. ROSANA também falou sobre o horário de entrada 6h30 muito cedo. 

O Presidente Rodrigo disse que entrou em contato com a CEUNSP mas não 

teve resultado, sobre a presença do ensino superior no Plano Municipal de 

Educação. Fernanda disse que vai tentar o contato. O vereador Cícero Landim 

disse que o problema do transporte Madre Paulina havia sido solucionado. O 

vereador Márcio perguntou se o problema do Santa Filomena havia sido 

solucionado. O Secretário Grigoletto respondeu que fez reunião com os pais e 

que acompanhou a linha com o motorista juntamente com o senhor prefeito. O 

motorista sugeriu várias ideias e foi dado positivo para os resultados. Neste 

momento a chefe de gabinete Fernanda Barbutto apresentou as realizações da 

Secretaria de Educação que são: notificação das construtoras, processos 

licitatórios para aquisição de equipamentos, móveis e utensílios das creches do 

Jardim Soberano e Icaraí, notificação para Jardim laguna, devolutivas ao 

Ministério Público, apresentação ao MP de Planos de Ações, renovação do 

TAC, visita em Unidades da Rede Municipal de Ensino, piso do CEMUS VII,  

toldo e tinas para o CEMUS VI, parquinhos, geladeiras e micro-ondas para o 

CEMUS XIV e Creche São Gabriel, mobília para o CEMUS XI, aquisição de 43 

purificadores de água, aquisição de 160 ventiladores para as escolas, 

abastecimento de papel sulfite a todas as escolas, parceria com CPFL em 

projetos, Agricultura Familiar, implantação de projetos, licitação transportes 



zona rural, licitação transportes alunos educação infantil, desjejum adequação 

oferta de leite com achocolatado, pão margarina e iogurte com flocos e milho, 

adequações em cardápios licitação mudança SE para o CEC, licitação 

materiais escolares, 7 computadores para os CEMUS 9, 2, 4, conjunto escolar 

trapézio para o 9 e Nações I, 1980 diários para os CEMUS, refeitório para o 

Infantil do CECAP, conjuntos quadrados para a creche São Gabriel, 17 

bandeiras Brasil e 17 de Salto para as escolas, 10.000 escovas e 500 especiais 

para Programa de Higiene  Bucal, novas resoluções e portarias para Processo 

de Avaliação EJA, Projeto Ler e Aprender, plantio de árvores, solidariedade 

com desabrigados do Jardim Marília, professor para a Educação Especial, 

Projeto Café com troca de experiências, manutenção nos prédios dos CEMUS, 

reparos em banheiros, redes de esgotos, águas pluviais nas escolas dos 

CEMUS, reparos nas instalações elétricas dos CEMUS, podas de gramas nas 

unidades CEMUS, renovação convênios APAE, ZOOM E ADEVISA, entrega 

dos cadernos, contratação das adis CEMUS XV, semana ddo contabilista, 

aditamento da alimentação escolar, tratativas com DENAR para a rede, 

mobiílias para CEMUS XV e Sol Icaraí, desativação creche do DIVINO, 

parceria com SICOOP, participação em eventos de formação, revisão da 

legislação do auxílio pecuniário, INTEREJA, 1ª MOSTRA EJA, implantação do 

serviço social na Educação, ato cívico semanal com o senhor prefeito. 

Apresentação em números: Alunos atendidos: 9.084 ( creche 2.152, EI 1328, I 

III- 1213, EF I- 3715, EF II 179, EJA 366, CONTABILIDADE 131) Número de 

unidades: 30 ( CRECHE 14 CEMUS 14 + SOBERANO), Funcionários 1369 – 

folha de pagamento 3 995 67,32 – professores 498- ADI 487 – Gestão Escolar 

57 Apoios administrativo 267 – Secretaria Educação 60; Número de alunos 

transportados 2872 ( custo 2 461 242,96) rural 529 EI 371 DEFICIENTES 39 

Passe Escolar 664 Frete 6 a 12 anos 1269. Número de refeições servidas por 

mês 119 649 Merenda 2 719.000,00 EI – 37288, EI Pré Escola 29 854 EF- 

46877 EJA 4070 Contabilidade 1560. Neste momento, o senhor José Carlos 

Grigoletto apresentou uma verba da Câmara Municipal de Salto que está 

aguardando a autorização do legislativo para auxiliar no término de uma creche 

municipal. O vereador Márcio disse em cento e sessenta mil. Disse o secretário 

que haverá processo seletivo ( Ciências Humanas e Português) e também PEB 

I. Analisará ARTE ( se compensa). Julho haverá revisão no Regimento Escolar 



e quadros de gestão. Contabilidade proposta de mudança no Currículo. 

Reunião extraordinária Jornada da EJA 27 de junho 18 horas. Neste momento, 

o Presidente Rodrigo agradeceu a explanação e participação de todos. 

Convidou para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA em 28 de junho de 2017 sobre 

as ações contra a violência nas escolas que será realizada às 18h00, escola 

CEMUS I. Nada mais. Encerrou-se a presente reunião. Eu (a) EVELIZE 

ASSUNTA PADOVANI MONTEIRO, secretária, digitei a presente ata a qual 

será lida e assinada pelos presentes. 
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