
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em vinte um dias do mês de fevereiro do ano de dois 

mil e dezoito, na sala nove, 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 com os 

agradecimentos pela presença do Presidente da Câmara Municipal Luis Carlos 

Batista. A conselheira RITA Do Sindicato dos Professores ( APEOESP) 

justificou ausência. Inicialmente o senhor Presidente apresentou aos presentes 

os resultados do SARESP 2017 de cada Unidade Escolar da Rede Estadual. 

Apresentou aos presentes os níveis de proficiência de cada Unidade (a maioria 

encontra-se no nível adequado). Existe uma preocupação com os resultados 

do ENSINO MÉDIO (na maioria no índice básico). A conselheira Rosana 

Horschutz apresentou os resultados do CICLO I, a métrica de avaliação, os 

níveis de proficiência e o sistema de fluxo. O presidente Rodrigo parabenizou o 

material avaliado e analisado (material escolar para a Rede Municipal – 

Educação Infantil e anos iniciais). Estão faltando alguns materiais, mas a 

SEME não entregará material separado. Estiveram presentes na análise do 

material escolar os vereadores Edmilson, Natalino, Márcio, Garotinho e Cícero 

Landim. Após, o Presidente Rodrigo apresentou o propósito desta reunião para 

os preparativos do I FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE SALTO/SP o qual deverá ser 

realizado para acompanhamento do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e 



indicação dos representantes para participação do CONAE em março de 2018. 

Foi apresentado pelo Presidente Rodrigo sugestão de pauta para a realização 

do Fórum, elaborado pela Conselheira Evelize. Na pauta constam os objetivos, 

roteiro de apresentação, convidados para discussão das metas, sugestões de 

inscrições para câmaras temáticas, organização e patrocínios. Como não 

houve participação e presença de conselheiros da SEME/SALTO, conselheiros 

ausentes os membros do presente conselho, abaixo-assinados decidiram por 

unanimidade pela não elaboração do FÓRUM, devido ao fator tempo e sim 

AUDIÊNCIA PÚBLICA. O presidente da Câmara Municipal, senhor Luis Carlos 

Batista disponibilizou o espaço do Legislativo para que no dia 01 de março de 

2018, às 18h00, a Secretaria de Educação de Salto, representada pelo senhor 

Secretário José Carlos Grigoletto realize AUDIÊNCIA PÚBLICA, com a 

participação deste Conselho, a fim de apresentar os números sobre as 20 

metas constantes do Plano Municipal de Educação de Salto. A conselheira Rita 

Tancredo solicitou que se oficie o senhor Geraldo Garcia, DD Prefeito 

Municipal para participação. O Presidente Rodrigo ficou encarregado de 

contatar o senhor Secretário de Educação para ajustes da realização da 

AUDIÊNCIA PÚBLICA. Após, o senhor Presidente do Conselho fixou as datas 

para as próximas reuniões: 21/03/2018, 18/04/2018, 23/05/2018, 20/06/2018, 

22/08/2018, 19/09/2018, 24/10/2018, 21/11/2018, 12/12/2018. Todas as 

escolas (estaduais, municipais e particulares) receberam ofício informando as 

datas das reuniões deste Conselho. Ficou encarregada de enviar ofício à 

Câmara Municipal a secretária deste Conselho, para agendamento da casa. 

Ofício ao senhor secretário para informar sobre a AUDIÊNCIA PÚBLICA. As 

reuniões do presente conselho serão sempre às terceiras quartas-feiras do 

mês. O presidente da Câmara agradeceu pelo convite e se colocou à 

disposição para ajudar na audiência pública.  Nada mais. Eu (a) EVELIZE 

ASSUNTA PADOVANI MONTEIRO, secretária, digitei a presente ata a qual 

será lida e assinada pelos presentes.  

Rita de Cássia da Silva Tancredo_______________________ 

Rodrigo Lucas de Oliveira_____________________________ 

Ademir Constante de Melo_____________________________ 



Gilson Mazzi________________________________________ 

Rosana Horschutz_____________________________________ 

Evelise Assunta Padovani Monteiro________________________ 

 

Convidados 

Luis Carlos Batista (Presidente da Câmara Municipal)____________________ 


