
 

 

ATA DA REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALTO 

CME/ SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL/ SECRETARIA DA SAÚDE/ 

REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. – TEMA: EDUCASEG 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se 

na SALA PALMA DE OURO, situada à Rua Prudente de Moraes, às 18h00 o 

Presidente do Conselho do CME Rodrigo Lucas de Oliveira, a vice-presidente 

Evelize Assunta Padovani Monteiro, representantes da SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DA SAÚDE, REDE 

MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, da cidade de Salto e representantes 

do Legislativo, da Câmara Municipal de Salto. Presente Rodrigo Lucas de 

Oliveira, Evelize Assunta Padovani Monteiro, Gilson Mazzi, Érica Ladeira, 

Marcos Roberto Zatti, vereadores Divaldo Garotinho e Cícero Landim, Iolanda 

Zibordi e Luciana Silva Reis. Iniciou-se a presente com os agradecimentos pela 

presença pelo presidente. Informou que depois de encontros e reuniões com o 

propósito de desenvolver ações que minimizem a violência contra o patrimônio 

público, agressões e drogas nos espaços educacionais saltenses, tem o 

presente conselho a finalidade desta reunião em apresentar o PROJETO 

denominado “EDUCASEG” uma parceria com vários segmentos sociais que 

terão como linha norteadora a inserção dos alunos com liberdade assistida, 

através de um curso anual. No ato, a vice-presidente Evelize Assunta Padovani 

Monteiro apresentou a estrutura do curso, o projeto em si, a introdução, o 

resumo das reuniões, o histórico, a proposta, justificativa, ações envolvendo 

todos, os temas, o teor do tema, o cronograma de trabalho para 2018. 

Posteriormente à apresentação, o referido projeto será encaminhado ao 

Judiciário e Ministério Público a fim de apresentar a estrutura do projeto e a 



autorização para início no ano subsequente. Aberto a sugestões e outros ao 

público presente, foi aprovado por todos. Posteriormente todos os presentes 

enviaram seus endereços eletrônicos, para recebimento e acompanhamento do 

referido projeto. Ficou estabelecido para setembro de 2017 um agendamento 

com o Poder Judiciário para apresentação. Posteriormente foram apresentadas 

as ações já em andamento pelos segmentos: CRAS, CONSELHO TUTELAR, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, ESPORTES, LEGISLATIVO, 

EXECUTIVO, SEGURANÇA PÚBLICA referentes aos temas: drogas, 

vandalismo e patrimônio, violência. Nada mais. Endereços eletrônicos: 

Cícero@secom.org.br, gilsonmazzi@gmail.com, erica_ladeira@yahoo.com.br, 

iolandaziborni@gmail.com, zattigcm@hotmail.com, g.c.m@salto@sp.gov.br, 

garotinho_pj@yahoo.com.br, Luciana.reis80@gmail.com, 

evelizeapm@gmail.com. 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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