
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em trinta de novembro do ano de dois mil e 

dezessete, na sala nove do CEC, sito à Rua Prudente de Moraes nº580, na 

cidade de Salto SP, às dezoito horas, com os membros do CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e convidados. O Presidente agradeceu a 

presença de todos e iniciou a reunião tendo como uma das pautas o plano 

municipal de educação. O presidente Rodrigo explicou a todos sobre as 

atualizações e os arquivos que recebeu do coordenador do P.M.E. Celso 

Iversen, pois havia datas de entrega de toda a documentação do 

monitoramento das metas e estratégias. Rodrigo ligou para Celso e disse que a 

equipe técnica da secretaria de educação, nomeada pelo secretário de 

educação responsável por preencher toda a documentação, não iria conseguir 

entregar no prazo estimado, o mesmo informou que enviasse o que já tinha 

feito, e enviando o restante no decorrer da semana. O presidente perguntou 

também, o que poderia ocorrer ao município, caso não entregue toda a 

documentação no prazo estimado. Celso informou que não ocorreria 

transtornos ao município, pois as documentações entregues anteriormente está 

em dia, más que não pode atrasar tanto tempo, pois dois municípios que ele 

monitora Louveira e Vargem, estão com o PAR suspenso e não recebem verba 

federal. Por isso não pode correr risco. O presidente do conselho Rodrigo 

Lucas, informou ao secretário de educação José Carlos Grigoletto, sobre todos 



os arquivos de importação, os relatórios e as conseqüências futuras se o 

P.M.E. não tiver avanço. O mesmo convocou a professora Rita de Cássia 

Tancredo membro do C.M.E. representante dos docentes da educação infantil 

municipal II e III e o Presidente do C.M.E. e representante dos docentes do 

ensino fundamental municipal Rodrigo Lucas de Oliveira, auxiliar a equipe 

técnica ao preencher os arquivos e fazer a coleta de dados no IFESP, Ceunsp, 

Prefeitura (Secretária de Administração e Finanças), SEME, Ação Social, 

Diretoria de Ensino de Itu, Câmara municipal de Salto e CEMAEE. Rodrigo 

disse que a Diretoria de ensino mandou respostas muito vagas, e que são 

necessárias mais informações, ele avisou o dirigente regional Claudemir, e o 

mesmo vai tomar providencias. A ceunsp foi bem atenciosa para atender, más 

uma semana depois o reitor professor Marcel disse que o plano municipal é 

público e deve procurar o Cefet (IFESP) para responder as metas e 

estratégias. Somente responderam a meta 12. Foram apresentados os 

arquivos e relatórios preenchidos, e o site do Plano nacional de Educação, 

onde apresenta a situação das metas. Rodrigo já enviou tudo para o Celso, 

más o relatório é preliminar, portanto aguarda a equipe técnica da SEME fazer 

um relatório final com a assinatura de todos, garantindo a legitimidade do 

documento. Devera ser realizada uma consulta pública e o Fórum de Educação 

já no inicio de 2018 para eleger os delegados representantes na CONAE. Foi 

pedido pelo conselho enviar por email envio todas as informações sobre o 

mesmo. Rodrigo vai pedir para a supervisora Cássia. A conselheira Rita Diniz 

comentou sobre a organização do plano a época em que ele estava sendo 

elaborado. A conselheira Rosana afirma que devemos cobrar da secretaria de 

educação e todos os envolvidos, o cumprimento de todas as metas e 

estratégias. O presidente avisou que no dia 05/12 estará indo a Porto Feliz com 

o secretário de educação, a Professora Rita Tancredo e a supervisora de 

Ensino Denise para conversar com Celso sobre o monitoramento do plano em 

2018. Conforme houver novas atualizações do plano, repassará as 

informações na próxima reunião. O próximo assunto da pauta refere-se o dia 

da semana que ocorrerá às reuniões do conselho em 2018, que será as 

quartas-feiras na última semana do mês, devido ao apontamento do tribunal de 

contas sobre o HTCP dos professores da rede municipal que acontece as 

quintas-feiras, portanto não pode haver troca, já que membros do conselho são 



voluntários. Foi comentado novamente sobre o termo de colaboração, e que o 

conselho deve fazer um oficio para a ZOOM, APAE e ADEVISA, opinando 

sobre a importância dessas entidades dar atendimento essenciais aos 

munícipes que deles necessitam, seguindo a lei municipal 2251/2000. A 

conselheira Rita Diniz fez um comentário porque somente essas três unidades 

sempre são beneficiadas com verba e as outras não. A conselheira Rita 

Tancredo disse que são as únicas que possuem a documentação necessária 

para fazer o convênio de termo de colaboração, pois a lei é complexa. Após a 

verificação dos membros faltosos nas reuniões ordinárias. Somente o 

conselheiro Alexandro Batista da Costa do poder executivo será destituído do 

cargo conforme o artigo 17 capítulo 2º do regimento interno (renuncia tácita). O 

presidente vai notificar o poder executivo por intermédio de oficio e convocar 

para as reuniões de 2018 o suplente Haroldo Laís Ribeiro Jr. e o órgão 

municipal deve indicar outro representante. O vereador Cícero Landim 

comentou das ausências do secretario de educação as reuniões do conselho. 

Rodrigo disse que a situação dele é a mesma dos outros, envia as justificativas 

de falta e que no dia dessa reunião foi convocado pelo prefeito. Cícero disse 

que as reuniões do conselho foram agendadas desde o inicio do ano e que 

deveria dar mais importância para o colegiado. A escola Cemus V foi o assunto 

mais comentado na imprensa saltense e facebook. O presidente tomou mais 

conhecimento da causa através de um oficio do sindicato do servidor público 

municipal com um abaixo assinado de 1942 mil assinaturas para não haver o 

fechamento do 6º ano. A conselheira Rita Diniz fez as explanações sobre as 

últimas reuniões com os professores, prefeito, Diretoria do cemus V e da 

Escola Irmã Maria Nazarena, onde as seis salas de 5º seriam transferidas ao 

término do ano letivo. Formaram comissões para efetuarem um trabalho em 

conjunto para melhorar principalmente a segurança, que é a maior 

preocupação dos pais sobre a escola estadual. Segundo os presentes na 

reunião as conselheiras Rita Diniz, Emilia e o vereador Cícero Landim, o 

secretário de educação e também membro do C.M.E. garantiu que o 6º ano 

não vai fechar, mas devido a questão  logística, vai ficar somente uma sala, 

pois não tem professor suficiente para duas salas. Rosana comenta que só foi 

criado o ensino fundamental II no município para atender a jornada dos 

professores e não da comunidade, se é para ficar uma sala é melhor que vá 



todas para o Nazarena, más Rita Diniz fala que deve ser respeitado o interesse 

da comunidade no abaixo assinado. Também disse que fizeram comentários 

maldosos sobre a diretora Rosane e os professores do Nazarena, pois a escola 

passa dificuldades com falta de funcionários. Já está em estudo a ampliação de 

mais salas no Cemus V, pois a escola de educação infantil do São Gabriel vai 

enviar quatro salas para formar o 1º ano do Ciclo I em 2019. A conselheira 

Rosana disse que é um absurdo ficar loteando o município sem planejamento, 

os impactos que causam no futuro, sem a contrapartida das empresas de 

loteamento e o poder executivo não cobra a mesma. O vereador Cícero 

comenta que participou na ACIAS com a associação de engenheiros sobre a 

divisão do Ribeirão Pirai entre Salto, Itu, Indaiatuba e Cabreuva, porém 80% do 

rio está em Salto e já está em processo de licitação. Pediu a todos que 

participem do Plano Diretor no inicio do ano, pois podem cobrar do governo 

municipal todas essas informações. Então decidimos aguardar até a próxima 

reunião com a presença do secretario de educação para esclarecer o assunto 

6º ano e também das ATAS lavradas nessas reuniões referente as unidades 

escolar Cemus V e Irmã Maria Nazarena Correa de Moraes para responder o 

oficio enviado pelo Sindicato dos Servidores Municipais. Encerrou-se a 

presente reunião, com os agradecimentos do senhor presidente. Eu Rita de 

Cássia da Silva Tancredo, conselheira, lavrei a presente ata em ( substituição à 

secretária EVELIZE ASSUNTA PADOVANI MONTEIRO, justificou ausência 

pois fora convocada pela SEE/SP.  
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