
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DA 

CIDADE DE SALTO/SP./ CONVIDADOS 

 

Ata da reunião extraordinária realizada no dia vinte e oito de junho do ano de 

dois mil e dezessete, às dezoito horas, na SALA PALMA DE OURO, sita à Rua 

Prudente de Moraes, em Salto SP com os membros do CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  convidados do Legislativo e vários segmentos da 

sociedade, como: Guarda Municipal, Conselho Tutelar, CONSEG, Secretaria 

de Esportes, Secretaria de Saúde, Assistência Social, diretores de escolas 

estaduais, municipais e particulares. O Presidente agradeceu a presença de 

todos. Explanou aos presentes o objetivo da reunião. Apresentar um PLANO 

DE AÇÃO, o qual oriente os trabalhos de todos para a minimização da 

violência, drogas e vandalismos nas escolas. A GM justificou ausência do 

capitão da PM. Uma grande ação na cidade na data supra. A conselheira 

Evelize apresentou o PLANO DE AÇÃO criado pelo CME. Denominado 

EDUCASEG, a escola mensal teria apoio de muitos segmentos: judiciário, 

promotoria, conselho tutelar, assistência social, CONSEG, Educadores das 

redes, PM, GM e outros. Uma aula mensal, durante 12 meses. Estudo da 

legislação, dinâmicas, cidadania, aos alunos denominados LA ( liberdade 

assistida). Aos finais de semana ( semanalmente) este aluno seria monitor em 

atividades esportivas juntamente com a Secretaria de Esportes. Certificação no 

final do ano. Próximo ano, monitor do EDUCASEG. Os pais deverão participar 



das atividades. O CRAS, assistência social municipal, disse que seria 

importante aproximar a escola e o CRAS, um diálogo para acompanhamento e 

monitoramento dos alunos. Existem dificuldades de um conhecer o trabalho do 

outro. A GM se prontificou a priorizar as rondas nas escolas. O secretário 

Gilmar Mazetto enfatizou as retomadas de ações da GUARDA MUNICIPAL 

anteriormente apresentadas na reunião de 31 de maio de 2017. O convidado 

VALIEN GARCIA da Secretaria de Esportes apresentou os trabalhos realizados 

com o SESI em projetos esportivos na cidade. Disse que a grande dificuldade 

de receber verbas federais para projetos sociais é a complexidade da 

realização escrita dos projetos. Se colocou à disposição para criação de 

projetos para este fim.  O secretário de saúde Dr Flávio Vitalle apresentou as 

atividades de prevenção às drogas que a secretaria vem realizando. A 

secretária do Conselho Evelize falou que somente os projetos sociais que 

envolvam cultura, esporte e lazer tem a capacidade de minimizar os problemas 

de drogas e violência. São eles que preenchem as lacunas dos moradores do 

território saltense. Citou o exemplo de Votorantim que trabalha com a Banda 

Marcial e que alunos carentes, de periferia frequentam aos sábados as aulas 

de música. A Diretora Lenira Zani explanou um excelente exemplo quando 

abriu as portas de sua escola ( CEMUS I) para skatistas utilizarem os espaços 

da escola. O Governo Estadual apresenta o Programa Escola da Família, mas 

está em fase de cortes de custos ( citou a frase custo é como unha, deve ser 

cortada todos os dias). O representante do Conselho Tutelar apresentou 

também a atuação do Conselho e citou a escola de escoteiros como belo 

exemplo, que desenvolve suas atividades em escolas municipais. A 

representante do CONSEG apresentou três medidas: 1- formação de uma rede 

municipal de prevenção e política para controle de drogas 2- Definição dos 

mediadores e suas respectivas funções 3 – encaminhamento de ações 

terapêuticas ações repressivas e redução de danos. A rede seria composta das 

secretarias de saúde, educação e ação social. Conselhos de Segurança, 

Educação, Juventude e Tutelar. Escolas estaduais e municipais, ONGS, polícia 

PM e GM. Mediadores: Conselhos de segurança, educação e juventude, 

professores, gestores municipais e estaduais e grêmio estudantil. Mediar 

através de ações preventivas direcionadas aos estudantes e aos seus 

responsáveis.  Atividades que privilegiem VALORES humanos e sociais, 



divulgação de informações que orientem e previnam a aproximação às drogas 

lícitas e ilícitas, ampliação e fortalecimento de PROGRAMAS como PROERD e 

ANJOS DA VIDA. Escola aberta criação de espaços lúdicos para crianças, 

jovens e adultos com a supervisão de pessoal capacitado e contratado pelo 

poder público. NOSSA ESCOLA – atividades promovidas pelos estudantes 

para apresentar e aproximar a comunidade da escola. CONSEG MIRIM criação 

de um CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇAem cada escola para o 

desenvolvimento de projetos educativos e formativos com relação ao meio 

ambiente, vida em comunidade, consumo de álcool, etc. SKATE, DANÇA E 

ARTE aproximar a juventude da escola, para desenvolvimento de atividades 

esportivas e culturais. ENCAMINHAMENTO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS, 

AÇÕES REPRESSIVAS E REDUÇÃO DE DANOS: Objetivo das ações 

terapêuticas: recuperar dependentes ( crianças e adolescentes, dependentes 

químicos, acolhidos na instituição escolar e nos projetos paralelos receberão 

acompanhamento especial por parte da Secretaria da Saúde, da Ação Social e 

do Conselho Tutelar). Objetivo das ações repressivas: PM, PC E GM combate 

ao tráfico de drogas na imediação das escolas ( intensificar a ronda escolar, 

estimular o uso do disque denúncia 181). Objetivo das ações de redução de 

danos promover a socialização de usuários de drogas de maneira crítica, 

levando-os a tornarem-se protagonistas, de promoverem o auto-cuidado com a 

saúde e a busca por direitos. Apresentou com referência do assunto no Brasil, 

Doutor Dartiu Xavier, médico psiquiatra Unifesp. Após, a secretária Evelize 

disse que vai reforçar às Unidades Escolares, através de seus gestores, a 

necessidade de registrar no ROE ( Registro de Ocorrências Escolares) 

ocorrências nas escolas. O Presidente do Conselho, Rodrigo definiu a próxima 

reunião para firmar a gênese do projeto para 30 de agosto de 2017, onde ficará 

sob a responsabilidade deste Conselho Municipal a elaboração do projeto 

finalizado. Encerrou-se a presente, após os agradecimentos a todos. Nada 

mais. Eu (a) EVELIZE ASSUNTA PADOVANI MONTEIRO, secretária, digitei a 

presente ata a qual será lida e assinada pelos presentes.  
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