
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SALTO 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 

reuniram-se na SALA PALMA DE OURO, sita à Rua Prudente de Moraes em 

Salto SP, os conselheiros do CONSELHO MUNICIPAL DE SALTO. Iniciou-se a 

presente com os agradecimentos pela presença de todos do senhor Presidente 

Rodrigo. Explicou sobre a ausência da SE/SALTO SP pois estavam em 

formação no CEMUS X, sobre o tema EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Explicou que 

conforme o combinado as atas serão enviadas via email e se não houver 

destaques e ou outras irregularidades, aprovadas e assinadas posteriormente 

pelo colegiado. Continuou o senhor Presidente que brevemente serão 

realizadas as reuniões para o acompanhamento e monitoramento do Plano 

Municipal de Educação, conforme determina a Lei 13005/2014. Conversará 

com a assessora Fernanda Barbutto da SE/SALTO/SP para definição do dia da 

semana. Informou que faltam ainda integrantes da COMISSÃO DE 

MONITORAMENTO, do PME ( faltam 7 suplentes). As secretarias ainda não 

estão representadas: Negócios Jurídicos, Escolas Municipais, Escolas 

Estaduais, FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar, Secretaria de 

Assistência Social e Secretaria de Saúde. Todas essas informações são 

fornecidas pelo Secretário de Educação de Porto Feliz e também Supervisor de 

Ensino Estadual Sr. Celso Iversen o qual alimenta um sistema de 31 

municípios. A última reunião com o senhor Celso foi no dia 12 de abril de 2017. 

Haverá um FÓRUM MUNICIPAL em outubro de 2017. Reuniões do 

Monitoramento do PME serão para acompanhar as metas estabelecidas, 

atingidas ou não pelo município. Por essa razão, o Presidente deste Conselho 

pede apoio para indicar conselheiros nestes postos de suplência. Foi 

comentada sobre a falta de demanda de alunos da Escola Maria Constança no 

bairro Vila Flora. O vereador Garotinho disse que se tiver o mínimo de 15 

alunos não pode fechar sala de aula. Até alunos do Jd. Marília frequenta a 

escola, assim tem a garantia da secretaria de educação do estado o não 

fechamento da escola, caso houver o mínimo de alunos. A conselheira Rita 

Tancredo comenta que existe “uma lenda”, a prefeitura não repassa aluno para 

o Estado. Para a diretora do Caic ( Padre Francisco Rigolin)  Lúcia Helena 

Orteiro Pereira Pinto  a Prefeitura repassa o mínimo para o ciclo I, pois deve 



haver uma discussão, sobre a demanda do 1º ano ciclo I, ano que vem. Se 

acontecer a distribuição tem melhora no atendimento aos alunos. Rita Diniz 

disse que o atual Dirigente  Regional, senhor Claudemir Braz de Campos,  em 

Itu-SP, tem uma preocupação com as permanências das escolas. O presidente 

marcou uma reunião com o dirigente na terça-feira dia 22/08 as 14:00 com o 

secretário de educação José Carlos Grigoletto a tratar de diversos assuntos, 

assim convidando a todos os presentes a participar também.Foi realizada uma 

visita à  creche do Soberano com a Secretaria de Educação, Conselho 

Municipal de Educação e vereadores no dia 24/07/2017 para ver toda a 

estrutura. Uma bela creche, porém foi inaugurada com várias irregularidades. 

Foram corrigidas e seu funcionamento está previsto para setembro ou outubro 

de 2017.A mobília já foi licitada e em breve estará na creche Cemus XV. A 

creche Sol D` Icaraí está retornando os trabalhos e na próxima semana o 

secretário vai informar a data e horário da visita. O presidente Rodrigo recebeu 

do Ministério Público, um oficio da promotoraDra Alessandra Koga de Salto  

sobre o atendimento, aos alunos com necessidades especiais. O mesmo junto 

com o secretário Grigoletto, foram até o Ministério Público conversar com a 

promotora e esclarecer, se tratava-se de denúncia, ou informações, ela 

mencionou os dois casos. Então a secretaria municipal de educação vai fazer 

todo o levantamento necessário. Quanto à escola estadual o presidente 

Rodrigo, foi até a Diretoria de Ensino e conversou com a supervisora 

responsável pelos  alunos com necessidades especiais, supervisora Elizabeth 

de Araújo. Ela disse que deixaria um relatório pronto, pois estava prestes a 

entrar de férias, mas deixou um relatório vago e sem as devidas informações, o 

qual pede o oficio. Na reunião de terça feira o presidente fará um novo pedido, 

ao dirigente. A diretora Lúcia comenta que no estado a criança, somente é 

atendido o aluno com necessidades especiais e tem acompanhante na sala de 

aula, se tiver laudo médico, até conseguir não tem atendimento. E a sala de 

recursos que há em algumas escolas estaduais tem sua especialidade autista, 

deficiência intelectual, dislexia, etc.Nas últimas semanas o secretário de 

educação e o presidente do conselho municipal de educação, visitaram as 

escolas de alunos com necessidades especiais ADEVISA, ASPAS e ZOOM 

para conhecer, os trabalhos e o atendimento, aos alunos das escolas de Salto. 

A maior reclamação é quando o aluno termina a escola do município e vai para 



o estado, e deixa de frequentar. Segundo a direção de todas as entidades são 

faltas de acompanhamento, bullying isolamento, etc. Aproveitamos para unir 

parcerias e deixar as portas abertas do conselho municipal de educação para 

participarem e agregar mais conhecimento a todos. O presidente vai convidar a 

todos para iniciar um mapeamento das escolas municipais, estaduais e 

particulares. Nas visitas estaremos conhecendo, os projetos da unidade escolar 

e se possível realizar parcerias entre a comunidade e as escolas. No dia 

30/08/2017 será a entrega do projeto contra a violência, drogas e vandalismo 

nas escolas. A conselheira e vice -presidente Evelize Padovani Monteiro, 

terminou o projeto e vai apresentar a todos os órgãos do governo municipal, 

legislativo, CONSEG, conselho tutelar, guarda municipal e P.M.O presidente 

Rodrigo viu na rede social FACEBOOK que uma pessoa de nome Givanildo 

Saltense denunciou os problemas existentes  na creche Sol D`Icaraí e que se o 

conselho não tomasse providências iria denunciar ao Ministério Público. 

Rodrigo conversou com o mesmo na caixa de mensagens e garantiu que as 

providências seriam  tomadas. Ele elogiou o presidente pelo ato. Mas fica a 

dúvida se a mensagem viria de denunciante que de fato existisse. Mesmo 

assim pediu a todos os membros presentes que quando verificar uma 

irregularidade na Educação Municipal, devem  tomar as medidas que a ele 

delega a função, ou comunicar ao grupo da rede social como proceder. Assim 

o presidente disse que não vai fazer grupo de rede social, pois as datas das 

reuniões são enviadas a todas as escolas de Salto e as mesmas podem 

chamar o conselho de escola a participar.        Na última semana estava 

acontecendo um problema sobre o horário das creches, pois estava 

prejudicando os pais das crianças no horário de trabalho. O presidente disse 

que o conselho pode conversar com a secretaria de educação para tentar 

ajudar, mas o conselho não pode ir muito além, pois é um problema 

administrativo e a criança tem o atendimento. A conselheira Rita Diniz pediu 

para retomar esse assunto na próxima reunião e se possível convidar ADIs 

para discutir o tema. Antes de encerrar, o presidente agradeceu a secretaria de 

educação quanto à parceria com o conselho municipal de educação, ser muito 

prestativo e muita disposição e preocupação a resolver os problemas.  A  

secretaria de educação estava presente na formação do Cemus X. Não foram 

discutidos o tema Educação ambiental, Custeio no transporte escolar e 



aprofundar mais no assunto do horário da creche e plano municipal de 

educação. O presidente agradeceu a presença de todos. Encerrou-se a 

reunião. Nada mais. Eu (a) Ivone Aparecida Barbosa, digitei a presente ata a 

qual será lida e assinada pelos presentes. 

 

 

 

 

 

 


