
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em vinte e seis dias do mês de outubro  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. O Presidente 

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

anterior. O Presidente Rodrigo apresentou à senhora Adriana no lugar da 

Professora Maria Teresa. Informa que convidou a todos os presentes para 

participar da visitação que ocorrerá na empresa NUTRIPLUS S/A em 30 de 

outubro de 2017. Visitarão também a VACA MECÂNICA. As visitas ocorrerão 

em conjunto com a Secretaria de Educação e vereadores do Legislativo 

saltense. O horário foi marcado para as 8h00. Todos os conselheiros foram 

convidados. Disse que as obras do CEMUS III e Pré-Escola deverão ser 

terminadas em novembro/2017. 2019 a 2021 – falta de projetos. Segundo o 

jornal PRIMEIRA FEIRA 5 milhões de reais foram investidos em creches ( mais 

vinte e cinco por cento). Sobre a questão da municipalização ( não há estrutura 

para fazer bem feito). O secretário de educação presente, José Carlos 

Grigoletto disse que a obrigação é com a Educação Infantil. 2019 a 2020 a 

demanda é pré-escola. 2018 – ano da creche- demanda muito grande. Não há 

intenção de municipalização. O presidente informou que o senhor Celso 

Fernando Iversen – Secretário de Educação de Porto Feliz e responsável pelo 



monitoramento do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO solicitou envio de 

documentos e outras questões de monitoramento para serem entregues até 

31/10/2017 e 30/11/2017. Portanto, para preenchimento e discussões reuniões 

extras deverão acontecer. Apresentou as tabelas que deverão ser preenchidas. 

As vinte metas deverão ter indicadores e estratégias já em andamento. Como 

sugestão, as reuniões acontecerão às 14h00 em dias da semana, pré 

convocados. Também solicitarão dados da Secretaria Municipal de Educação 

para preenchimento das planilhas. Também os preenchimentos deverão 

acontecer por “câmaras” nos encontros extras. Apresentou a coordenação do 

plano (comissão) e a lista de participantes. Após, a conselheira Rosana 

Hoschutz apresentou a discussão sobre vacância dos conselheiros (entradas e 

saídas). Sugeriu um levantamento das faltas dos conselheiros e nova eleição 

sobre os cargos a serem preenchidos. Quanto à coordenação do PLANO 

MUNICIPAL (comissão) sai a titular MARLI representante do FUNDEB e entra 

a suplente REGINA CÉLIA  (suplente em vacância). Posteriormente, o presente 

conselho deliberou o preenchimento dos quadros (Plano Municipal) nas 

reuniões de 27/10/2017 e 30/10/2017 às 14h00 na SALA 08 e 09 (CEC) – 

SALTO SP. Também foi levantada a questão do dia da semana das reuniões 

do CME. Não poderá ser mais às quintas-feiras, por conta do HTCP dos 

professores. O presidente informou que poderia ser às quartas-feiras ou terças-

feiras (intercaladas). Próxima reunião trazer a opinião para votação deste item 

(novembro/2017). Também o senhor secretário deverá trazer projetos futuros 

para apresentação ao CME. Quanto ao projeto de visitação do Presidente às 

Unidades Escolares, a conselheira Rosana Horschutz apresentou sugestão 

para discussão. São elas: apresentar às escolas a legislação que regulariza o 

CME, apresentar o CME às escolas e colocar-se à disposição e agendar a 

visitação às Unidades. O presidente Rodrigo apresentou um projeto, enviando 

para as unidades escolares, um questionário para que o diretor responda, 

antes de agendar a visita. Ficou definido que seja enviado um e-mail para as 

unidades com antecedência e pedir a disposição do gestor para atender o 

conselho, e conversar sobre como funciona o conselho, suas deliberações e os 

desafios que a unidade escolar enfrenta, trazer para o conselho e discutir com 

seus pares. Nada mais. Encerrou-se a presente reunião, com os 

agradecimentos do senhor presidente. Eu (a) Ivone Barbosa, conselheira, 



digitei a presente ata ( substituição à secretária EVELIZE ASSUNTA 

PADOVANI MONTEIRO, justificou ausência pois fora convocada pela SEE/SP 

nos dias 25 e 26 de outubro de 2017 – I ENCONTRO GRÊMIOS ESTUDANTIS 

– BAURU/SP) a qual será lida e assinada pelos presentes.  
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