
 
 

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 março do ano de dois mil 

e dezoito, na sala nove do CEC, sito à Rua Prudente de Moraes, na cidade de 

Salto SP, às dezoito horas, com os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇAO. O presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos. 

Informou que através de ofício o conselheiro Márcio Antonio pai de aluno 

representante da Educação Infantil pediu saída do presente conselho. Após 

convidou o Secretário de Educação Senhor José Carlos Grigoletto a palavra 

para explicar os aumentos salariais e o reenquadramento do magistério e ADI. 

Haverá criação de faixas específicas para a Educação ( R1, R2, R3, RE). Os 

aumentos salariais: 10 por cento para os docentes que ministram aulas, 4,5 por 

cento ao funcionalismo em geral e 30 por cento às A.D.I. Comentou que as 

auxiliares fazem um trabalho maravilhoso, com crianças de  6 meses à 3 anos 

e 11 meses, 6 horas diárias e que o salário é de aproximadamente R$ 1200,00. 

O setor de finanças está fazendo levantamento porque a folha representa 70 

por cento do orçamento ( municipal 50 por cento e 70 por cento Educação). 

Que esteve reunido com os diretores e que luta pelos cargos dentro da 

Educação ( vice, merendeiras e outros). Disse que Porto Feliz paga 17,00 a 

hora aula e Salto 12,00. A professora Rita da APEOESP disse que esteve na 

mesa de negociações. Deixou claro que não se trata de reajuste e sim 

reenquadramento das ADI. Houve confusão na base. Duas negociações uma 



para funcionários e uma para professor. Houve reenquadramento também com 

o SAE, GUARDA MUNICIPAL, ASSISTENTE SOCIAL, VIGILANTES. 

Reenquadramento pelas perdas acumuladas. Educação tem leis próprias. 

Triste vereadores fazendo politicagem. Que a APEOESP puxa somente pelo 

lado dos professores. Houve negociação e manutenção de benefícios. Cesta 

básica, por exemplo. Ideal seria dez por cento para todos. Servidores de 

Indaiatuba receberão somente perdas com a inflação. Em Indaiatuba vale e 

cesta são melhores. Reajuste aquém. Lá o salário é bem melhor. 

Reenquadramento no seguimento. Compensar porque é justo. Lei Nacional do 

Piso. Mal entendido no acordo coletivo. ADI também é Educação. Extensão do 

bônus ( 60,00 para todos). Estender a todos os trabalhadores da Educação. 

Exemplo: merendeiras da Prefeitura. O secretário José Carlos disse que não se 

trata de Plano. Semana que vem haverá encerramento e baterão o martelo 

sobre o aumento de 4,5% geral, 10% professores, 30 % ADI. O que estão em 

discussão são os demais cargos. Acordo assinado. A partir de 01/03/2018. 

Triênio retroativo ( janeiro de 2018). Rita da APEOESP pediu que conste em 

ata que não se trata de aumento e sim reequadramento. O presidente retomou 

a palavra e agradeceu aos presentes a AUDIÊNCIA PÚBLICA, em 01/03/2018. 

Solicitou do Secretário de Educação que entrasse em contato com a UNDIME 

para falar da CONAE. A conselheira Rosana Horschutz justificou ausência, por 

consulta médica. A conselheira RITA DA APEOESP solicitou o número de 

vagas para participar em Águas de Lindoia, CONAE. Quantos poderão 

participar? Pais, professores, quantas vagas ao certo. Efetivos, suplentes? 

Marcar uma reunião para eleição dos representantes. Disse que o seu suplente 

poderia representá-la. Quem tiver interesse enviar nome ao Presidente do 

Conselho. Neste momento, a senhora Helena ( Conseg) disse que sente falta 

dessas informações do Conselho. Que não vê a circulação dessas informações 

do Conselho em nenhum espaço. Que outras mães têm interesse, porém 

desconhecem o presente Conselho. Neste momento, a professora Rita da 

APEOESP disse que a informação não é sonegada a ninguém. Levantou os 

problemas sobre a gestão democrática nas escolas estaduais. Problemas com 

a APM, GRÊMIO, CONSELHO DE ESCOLA. Que chegam a criar grupos falsos 

para oposição. A conselheira Paula ( escolas particulares) disse que realmente 

as informações não chegam. De nenhuma Secretaria Municipal ( Mostra de 



Teatro, atividades culturais e ouros). A conselheira Evelize solicitará da 

Assessoria da SEME/Salto lista das escolas para o envio de informações. A 

professora Rita da APEOESP sugeriu a criação de um boletim do CME/SALTO. 

Distribuir juntamente com jornais de circulação municipal, enviar ao comércio 

saltense para distribuição. A senhora Helena ( Conseg) sugeriu que se coloque 

na agenda dos alunos. Que é preciso resgatar a credibilidade nas instituições. 

O senhor Mazzi disse que as informações também não chegam. O presidente 

disse que no Fórum foram liberados dois professores por escola. Não houve 

interesse. A conselheira Eliane ratificou que ninguém tem interesse em 

participar. O conselheiro Ademir disse que o Cemus I divulga as informações e 

convida a comunidade para participação. O secretário disse do sucesso da 

divulgação das oficinas ( circo nas escolas). Que é preciso um trabalho árduo 

de divulgação. A conselheira Rita Tancredo cobrou novamente o presidente 

sobre o interesse da escola SESI em participar. O presidente entrará em 

contato com a Direção da Unidade Escolar. Os conselheiros novamente não 

aprovaram o uso de rede social para divulgação, pois ultimamente estão 

banalizando a rede social com informações excessivamente falsas. O 

presidente disse que em 2017 foram realizada visitas as escolas: José 

Benedito, Maria Tereza, Joseano, Leonor, Benedita, CAIC e Maria Constança. 

Haverá visitas em escolas particulares: PRIMA, ANGLO e outros. Explicou que 

o caso dos ventiladores do CEMUS I já está resolvido. A conselheira Rita 

Tancredo disse que não é o Conselho que deve indicar para o FUNDEB. O 

FUNDEB tem que ter um representante do Conselho, CAE, Gestores, 

Executivo. Como esclarecimento. O secretário disse que tem novidade do 

Fundeb para 2018. O dinheiro virá na conta da Secretaria de Educação. 

Secretário responsável. Deverá ter CNPJ, conta no Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal. Posteriormente o Presidente disse que haverá uma 

reunião para tratar da comunicação assertiva. O secretário explicou a situação 

da Creche Laguna. Que a construtora faliu. Nova licitação e a vencedora foi a 

construtora ROMA. Já havia terraplanagem e muro. Janeiro de 2018 obra 

parada. Prazo de 60 dias para o registro do pessoal. 16/04/2018 contrato 

terminou. Não se fala pela legislação em renovação. Novo processo licitatório. 

Nova reavaliação da obra pelo arquiteto. Problemas de alimentação no SIMEC 

– PAR lançamento da obra, havia restrições. Houve envio de ofícios e o SIMEC 



foi orientando. O prefeito foi a Brasília/DF e o MEC disse que até 23/03/2018 

haveria informações sobre a alimentação do sistema para o destravamento. 

Quanto à creche do Icaraí falta 15% para o término. Prédio pronto, mas não 

tem acabamento. O engenheiro de SP apresentou um check list para o término. 

Aguardando o término para o Termo de Entrega. Quanto ao projeto 

EDUCASEG sobre parceria com Segurança e Educação contra a violência nas 

escolas, o projeto ainda está em posse do Ministério Público, entregue à 

Doutora Alessandra Koga. O presidente irá juntamente com o Secretário 

solicitar do MP resposta do projeto elaborado pelo Conselho. Rita da 

APEOESP levantou os problemas existentes nas escolas, que fomentam a 

violência: salas superlotadas, alunos sem afinidades, de bairros diferentes. 

Estado vem fechando o Noturno. Isto vem gerando muitos problemas de 

violência. Salas superlotadas. Não há acomodação de alunos. Encontro de 

desafetos. Que solicitará ao presente conselho que assine documento que será 

enviado à Diretoria de Ensino. Posteriormente, o secretário apresentou as 

ações tomadas em defesa da professora do CEMUS X, agredida fisicamente 

por mãe de aluna. Boletim de ocorrência, corpo de delito, apoio psicológico, 

oferta de troca de sala, oferta de troca de escola. Direitos dos pais garantidos. 

A Rita da APEOESP indagou se a gestão da escola havia apoiado a docente, o 

secretário respondeu que sim.  Quanto à distribuição dos materiais escolares o 

secretário respondeu que já foram entregues 13 toneladas de cadernos. Que 

foram acrescentados 40 itens na listagem. E que em 2018 as licitações 

acontecerão a partir de outubro. Finalmente, o Presidente definiu as ações do 

presente conselho: Reunião entre o secretário de Educação, Presidente e Vice 

presidente do C.M.E. sobre comunicação assertiva e ampla, CONAE- 

secretário irá consultar a Undime, visita ao SESI, Educaseg e conclusão.   

Nada mais. Encerrou-se a presente reunião. Eu (a) EVELIZE ASSUNTA 

PADOVANI MONTEIRO, secretária e conselheira digitei a presente ata a qual 

será lida e assinada pelos presentes. 

José Carlos Grigoletto______________________________ 

Elaine Carrijo City Vasconcellos________________________ 

Rita de Cássia da Silva Tancredo_______________________ 



Rodrigo Lucas de Oliveira_____________________________ 

Ademir Constante de Melo_____________________________ 

Ivone Aparecida Barbosa______________________________ 

Gilson Mazzi________________________________________ 

Emilia Lopes Borba___________________________________ 

Rita Leite Diniz_______________________________________ 

Evelise Assunta Padovani Monteiro________________________ 

Paula Francisco Ourique de Carvalho Baldi__________________ 

Convidados 

Divaldo Aparecido dos Santos___________________________ 

Helena Vetorazo_______________________________________ 


