
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em quatorze dias do mês de dezembro   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 membros abaixo mencionados. 

Iniciou a presente reunião com os agradecimentos pela presença do Presidente 

Rodrigo Lucas. Apresentou aos presentes conselheiros carta de desligamento 

da senhora Marli Capoia ( suplente da Professora Rita da APEOPESP), 

representando a entidade sindical no Conselho. Após, o Presidente apresentou 

ação sobre acompanhamento monitoramento do Plano Municipal de Educação 

( lei 13005/14). Informou que em contato com o técnico do Mec Senhor Celso 

Fernando Iversen de Porto Feliz/SP responsável pelo setor do PNE na cidade 

de Salto/SP devidamente acompanhado pela conselheira Rita Tancredo, 

enviou os dados solicitados pelo técnico e arquivos sobre registros ( avanços 

ou não das metas do PNE). O técnico Celso disse que para o ano de 2018 não 

serão aceitos atrasos no envio de dados de atualização do PME e que deverão 

a partir de julho de 2018 enviar dados para alimentação da plataforma do 

monitoramento dos planos municipais. É preciso ver o que já foi feito: eixos 

norteadores, câmaras temáticas. O Presidente disse que a dificuldade de 

monitorar o PME é de que a Comissão de Monitoramento indicada pela 

Prefeitura Municipal de Salto é formada por integrantes que desconhecem 



totalmente o Plano Municipal de Educação. Da comissão somente 5% 

entendem do que se trata. Sendo assim, fica difícil monitorar alguma coisa. 

Que o técnico disse que não há necessidade de Fórum e sim Audiência Pública 

bastaria para debates e discussões de acompanhamentos. Disse que já falou 

com o Secretário sobre a CONAE e que é preciso um Fórum/Audiência Pública 

antes do CONAE. Neste momento, a Rita (entidade sindical) disse que 

audiência pública é muito formal. É prestação de contas e que defende a 

elaboração do fórum para discussões e revisão das metas (avanços e 

fragilidades). Audiência é mais para o parlamento. Que defende o Fórum por 

ser mais democrático. Audiências públicas são técnicas e burocráticas. E quem 

conduz é o parlamento. A professora Paula representando a Escola Particular 

disse que o Fórum é muito bom porque cada um faz inscrição naquela questão 

que mais se identifica. É preciso saber como se organizar. Rita (APEOESP) 

poderia organizar por mesas, as pessoas se inscrevem nos temas (metas 1 à 

20). Quem tem interesse reúne-se para discutir na sua meta e no final a 

existência de uma plenária para sistematizar (geral, rápida e curta) e assim 

avaliada por todos, através de um texto final. É preciso realizar antes de 

março/2018. Ficou então marcado para 1º de fevereiro de 2018 sugestões de 

temáticas de fórum e como organizar. Neste momento, a Rita (APEOESP) 

sugeriu parcerias com as faculdades, para que estagiários façam 

levantamentos (formulários, grupos) a fim de levantar pesquisa sobre a 

existência na cidade de Salto do número de analfabetos (formais e informais). 

Que conhece cidades que têm o número de analfabetos e desenvolvem 

projetos para erradicar. O presidente disse que em 2019 deverá enviar 

Relatório geral sobre as estratégias do PME. O presidente Rodrigo e a 

conselheira Rita Tancredo, entregaram para o secretário de educação e 

também conselheiro do C.M.E. José Carlos Grigoletto o relatório versão final do 

plano municipal de educação, assim o mesmo deve reunir sua equipe técnica 

para analisar e revisar o relatório e devolver para o presidente Rodrigo que 

encaminhará para o coordenador do MEC Celso Iversen, assim concluindo o 

monitoramento do P.M.E. em 2017. Neste momento, a Supervisora de Ensino 

da Diretoria de Ensino de Itu/SP propôs dar suporte ao desenvolvimento de 

uma metodologia desenvolvida pela SEE/SP e Instituto Inspirare à Rede 

Municipal a fim de operacionalizar a meta 19 (gestão democrática). Disse que 



durante 2016 e 2017 toda a Rede Pública Estadual de Educação conseguiu 

mobilizar todos os segmentos da escola e comunidade a fim de discutir 

propostas para melhorias, alterações de quatro colegiados: Grêmio Estudantil, 

APM (Associação de Pais e Mestres), Conselho de Ano e Série, Conselho de 

Escola. Após encontros preparatórios, locais, regionais houve um grande 

Encontro Estadual em SP onde puderam, através de 200 pessoas de todos os 

segmentos da escola construir um PLANO DE AÇÃO FORMATIVO DA 

GESTÃO DEMOCRÁTICA e um PROJETO DE LEI que será encaminhado à 

ALESP em 2018 para a efetivação da gestão democrática (cultura 

democrática). Foram estudadas 998 propostas de melhorias para os 

colegiados. Falou também da grande participação dos gremistas na construção 

da implementação da cultura democrática nas escolas. Participou com os 

alunos do I ENCONTRO DE GREMISTAS BAURU os quais neste encontro 

puderam sugerir propostas para a cultura da gestão democrática. Se colocou à 

disposição para desenvolver a meta 19 do PME a toda a rede municipal. A Rita 

( APEOESP) sugeriu que conversasse primeiramente com a equipe 

supervisora da Rede Municipal. Também se colocou à disposição para 

construir coletivamente propostas para o I FÓRUM DE MONITORAMENTO DO 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALTO/SP e as 20 metas. Deverão 

apresentar as propostas em 01/02/2018. Após, o Presidente falou sobre o 

CEMUS V sobre sua visita em 13/12/2017 a respeito dos sextos anos. O 

Prefeito Municipal garantiu para 2018, mas fica a dúvida para 2019. Foram 

1942 pedidos para a manutenção da classe na escola. Os pais não querem 

que os filhos migrem para escola pública estadual EE NAZARENA CORREA 

por causa da segurança. A supervisora Evelize disse que na perspectiva da 

lógica capitalista manter a sala no CEMUS V gera custo e que também 

conforme a legislação vigente, cabe ao Município atender à demanda da 

Educação Fundamental. O Presidente Rodrigo falou também que a VILA 

MARTINS está loteada e que o vereador Cícero Landim para analisar no 

PLANO DIRETOR as condições que em que estão os loteamentos ao redor. 

Disse também que o CEMUS V terá mais 6 salas construídas e que alunos da 

educação infantil do São Gabriel serão transferidos, assim que concluir essa 

fase. O Presidente também disse que lamenta a ausência do Secretário de 

Educação José Carlos Grigoletto na reunião. Que já é a segunda reunião de 



sua ausência. Que não será respondido o Ofício do Sindicato do Servidor 

Público dada a ausência do senhor Secretário, a respeito do CEMUS V. Como 

também não foi respondido o Ofício em novembro/2017 pelo mesmo motivo. A 

Supervisora de Ensino Evelize disse que dirigiu-se ao FÓRUM da Comarca 

local a fim de solicitar ao Ministério Público, representado pela 

exma.sra.doutora Alessandra Koga o projeto EDUCASEG para análise. O 

assessor respondeu que a doutora ainda não teria uma resposta para 

apresentar. Ficaremos no aguardo. O Presidente Rodrigo disse que ainda não 

foi fechado o HTCP da Rede Municipal e que portanto, as reuniões do presente 

conselho ainda não estaria definida para 2018, ou melhor, o dia da semana 

para as reuniões acontecerem com os conselheiros da Rede Municipal. A 

Supervisora Evelize sugeriu para 2018 um PLANO DE AÇÃO do CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a fim de organizar e direcionar os trabalhos. 

Ficou então para 01/02/2018 a entrega de sugestões de PLANO DE AÇÃO e 

sugestões para a realização do I FÓRUM DE AVALIAÇÃO DO PME. Disse da 

importância de trazer os “aposentados” da EDUCAÇÃO para compartilhar 

experiências importantes. Todos falaram e agradeceram pelo empenho de 

2017. O Presidente fechou a reunião desejando a todos UM FELIZ E SANTO 

NATAL. Agradeceu os presentes e desejou a todos UM FELIZ E PRÓSPERO 

ANO NOVO. Convidou os presentes para um jantar de confraternização. 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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