
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em 28 de setembro 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. Iniciou a presente reunião com os 

agradecimentos pela presença de todos, pelo Presidente Rodrigo Lucas. Após, 

a assessora Fernanda Barbutto, da Secretaria Municipal de Educação de Salto, 

apresentou o Termo de Fomento e Cooperação entre as entidades ZOOM, 

APAE e ADEVISA, que deverá ter o parecer do CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SALTO após a análise do PLANO DE TRABALHO ( Plano de 

Ação) para subvenção e cooperação, conforme prevê a Lei 3019/2014 corrigida 

pela Lei 13019/2014 ( marco regulatório). Desde 2014 a lei prevê esta ação, 

mas somente em 2017 ( início deste ano) as alerações foram feitas como 

determina o Tribunal de Contas ( passíveis de ajustes). Foi encaminhado ao 

jurídico para apontamentos e ao presente Conselho  para o parecer. Foi lido o 

artigo 2º do Parágrafo 2º ( Lei 2251) que trata do acompanhamento dos 

projetos pelo Conselho. Fernanda apresentou os planos e o objeto do contrato. 

Explicou que subvenção é com o SUS. Falou do Instituto Zoom em Salto. 

Possui 38 alunos autistas até a presente data em contraturno. Atende alunos 

que o CEMAE não contempla na Rede Municipal Repasse subvenção. 

ADEVISA atende deficientes visuais da Rede Municipal. APAE atende todos os 



alunos da Rede Municipal com DI ( pervasivos) com transporte ( subvenção). 

Apresentou dois planos de trabalho APASE: transporte e teste “Visk” aos 

alunos da Rede Municipal ( até 4 alunos da Rede) subvenção aos pervasivos. 

APAE também tem convênio com o Estado. APAE e ADEVISA com SUS. 

Haverá uma comissão de monitoramento destes planos, monitoramento, 

checklist e metas. São as profissionais do CEMAE: Ana Paula, Cristina e 

Sheila. Decreto 111. Antigamente existia gestor de contrato ( atuação como um 

todo). Atualmente é através de monitoramento com as funcionárias citadas. A 

Instituição ASPAS ( surdos) não foi contemplada por não atender às 

especificações das subvenções e fomento. Este conselho deverá apreciar o 

PLANO DE AÇÃO e dar parecer favorável ou não. Ficou acordado que os 

PLANOS DE AÇÃO serão digitalizados e enviados aos presentes conselheiros 

para posteriormente dar parecer individual, ser enviado via eletrônico ao 

Presidente e finalmente o Presidente encaminhará Parecer à SME. Fernanda 

acrescentou ainda que o propósito da subvenção é não oferecer recursos 100 

por cento e sim motivar a instituição a não depender do público e sim angariar 

recursos próprios. Posteriormente, a assessora Fernanda falou sobre a Portaria 

que impede a troca de horários de ATC para participação em comissões de 

toda a natureza. ( Gestão ao Quadro de Magistério). As comissões convidam 

ao comparecimento ( docentes) mas não poderá ser em horário de trabalho. 

Que a partir de 2018 o presente Conselho deverá rever os dias de reuniões, 

pois os atuais professores municipais não mais poderão participar em horários 

de formação. Foi enviada a Portaria a todas as comissões em andamento. 

Portanto não poderá fazer distinção de uma com a outra. A Professora Elaine 

disse que muitos não poderão participar. A supervisora Evelize disse que os 

ATC foram conquistas e que a formação pedagógica é importante, portanto, 

estudarão outros dias para participação de todos em dezembro de 2017. A 

conselheira Rosana solicitou que a última reunião do ano de 2017 seja definido 

o dia dos encontros. Neste momento o Presidente Rodrigo informou que o 

conselheiro ALZIR desligou-se do Conselho e justificou por escrito, por motivos 

particulares. A conselheira Acássia também desligou-se por falta de tempo, 

mas que ainda não apresentou desligamento por escrito. A assessora 

Fernanda acrescentou que ATPC faz parte da jornada do professor. A 

conselheira Rita da APEOESP também solicitou a recomposição no final de 



2017 para se organizar novamente. Ficou estabelecido que no dia 14 de 

dezembro de 2017 será a última reunião do presente CONSELHO e a definição 

dos dias de encontros para 2018. Neste momento, o secretário de Educação 

José Carlos Grigoletto convidou a todos para as comemorações na Rede 

Municipal, principalmente 10 anos de CEMUS. Neste momento, a conselheira 

Rosana explicou a situação de atendimento aos alunos com necessidades 

especiais. Que não há oferta de transporte aos acompanhantes dos alunos 

para frequência em SALA DE RECURSOS ( Rede Estadual) e que o serviço 

público de saúde municipal é moroso em demasia para atendimento. A 

conselheira Elaine, também Presidente da APAE explicou que todos os alunos 

com DI da Rede Pública Estadual, poderá dirigir-se à APAE e solicitar 

documentação para que o ACOMPANHANTE possa ter o direito ao transporte. 

Posteriormente o Presidente Rodrigo informou sobre o projeto em andamento 

denominado “EDUCASEG” fruto dos encontros de discussões sobre “violência, 

drogas e vandalismo nas escolas”. O projeto foi apresentado em reunião 

extraordinária a todos os segmentos sociais, por este conselho, ao  Prefeito 

Municipal de Salto, em 25 de setembro de 2017 e a todos convidados: 

secretário de educação, chefe da GM, chefe de gabinete. Apreciado pelo 

executivo municipal o projeto foi apresentado em 27 de setembro de 2017 ao 

Ministério Público, representado pela Doutora Alessandra Koga. Informou o 

Ministério Público que o projeto será estudado pelo Judiciário a fim de indicar 

quais os alunos deverão frequentar o EDUCASEG ( alinhamento) decorrente 

das medidas socioeducativas que foram impostas. Neste momento, o 

Presidente enviará cópia do Projeto a todos os conselheiros presentes. 

Posteriormente, o Presidente leu a Lei 2655/2005 que trata das atribuições do 

Conselho Municipal. Leu também a Lei complementar Capítulo II ( atribuições e 

competências). Justificou perante os presentes que as visitas técnicas às 

Unidades tem o objetivo de convidar a todos para participação no Conselho e 

informar as atribuições. Que como o exemplo do transporte discutido na data 

de hoje, é preciso que todos saibam dessas ações. A conselheira Rosana disse 

que a municipalização tem sistema próprio. A Rede é Municipal. Rita da 

APEOESP disse que é dever o conselho acompanhar “as instalações das 

escolas”. Que o conselho deve verificar prazos para adequação. A conselheira 

Elaine não vê empecilhos em visitar as escolas, ação atual do Presidente do 



Conselho. Que o intuito é ajudar. Que as visitas são feitas para atender à 

demanda da comunidade. Não entende o porquê das divergências dos 

conselheiros. Não vê prejuízo em nada. Que o importante é a união entre as 

escolas. È preciso união e não criar problemas. Verificar nas escolas como o 

CRAS, CONSELHO TUTELAR poderão ajudar. A presidente da APAE acredita 

nas parcerias. Que são importantes. Elaine ainda disse que na escola Maria 

Tereza de Salto, após a diretora participar do CONSELHO, foram esclarecidas 

dúvidas e ainda parcerias com PM, CONSELHO TUTELAR, CRAS. Ficou muito 

feliz. Que é preciso unir forças. Participar e ver melhorias. A conselheira 

Rosana concordou e disse não ter a intenção de criar polêmicas. Rita da 

APEOESP Não é necessária a polêmica. Mas é preciso definir o papel do 

conselho. ( Conselho Federal, Estadual, Municipal) tem perfis coletivos. As 

demandas estão apontadas na legislação. As formas estão equivocadas. As 

deliberações são bem claras. Papel legal não é só boa vontade. O conselho é 

coletivo. Não pessoa. É preciso organizar para não fazer papel feio. Foi 

deliberado? Qual objetivo? A conselheira Rosana disse que quando chega à 

escola sem objetivos vira fofoca. Não é relatório e sim ponto de vista. A própria 

comunidade resolve problemas da comunidade. É ela que tem que se arranjar. 

Ela resolve seus problemas. Fazer levantamento é coisa séria. Relatório 

técnico é outra coisa. O Brasil ainda está em desenvolvimento. Tudo é 

novidade para nós. O conselho é muito novo. Estamos aprendendo e alinhando 

as ações. Rita da APEOES – o conselho prevê ações de consultas à sociedade 

através de fóruns voltados à Educação. Organizada, definida e priorizada. 

Rosana acrescentou que desde que alguém solicite, constate, registre em ata e 

registrar as reclamações. Quanto à legislação, o conselho fiscaliza questões 

financeiras. Faltou combinar. Quando? Por quê? Não em nome do conselho. 

Neste momento o presidente justificou e leu a ata da deliberação ( 17/08/2017). 

Quanto ao mapeamento quis dizer que trata-se de conhecer a realidade. A 

proposta é que os diretores conheçam o conselho municipal, conhecer os 

projetos da escola, informar das parcerias com Saúde, Esporte e outros. Trazer 

ao conselho demandas, apresentar projetos exitosos, parcerias e outros. 

Muitos diretores nunca receberam a visita do Conselho Municipal de Educação. 

Neste momento abriu-se votação para a continuidade das visitas nas escolas. 

Votam a favor das visitas. Deverá ser feita uma proposta de visitação, esta 



criada pelos conselheiros e enviada ao Presidente. Todos os presentes 

enviarão sugestão das propostas de visitação. A conselheira Evelize só 

orientou sobre a visitação não se tornar objeto de propaganda eleitoral. O foco 

é atendimento à demanda e às especificadas das escolas e da comunidade em 

si. Rita da APEOESP orientou que tudo deve ser feito de forma orgânica e 

dentro da Lei. Rosana acrescentou que ser público não é fazer o que deseja. O 

presidente acatou as sugestões. Encerrou-se a presente reunião com os 

agradecimentos a todos pela participação. 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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