
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em dezoito dias do mês de abril 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, vereadores e convidados. O presidente abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos. Agradeceu a presença de representantes 

do CONSEG de Salto, senhoras Helena e Heloísa. Apresentou as vacâncias 

existentes na composição do Conselho atual (suplência do Executivo, suplente 

de pais do Ensino Fundamental, suplente do Sindicato e suplente de escola 

privada). Houve interesse de participação da Diretora Nara Vecina, da Escola 

SESI, Salto/SP. Apresentou a indicação de técnico do PLANO MUNICIPAL 

MUNICIPAL, senhora Aparecida, auxiliar administrativo da SE/SP, responsável 

por Convênios. O presidente disse que por enquanto, o mesmo continuará os 

trabalhos técnicos para o plano municipal de educação. No fim do ano irá 

iniciar o relatório anual, então chamará à senhora Aparecida para participar e 

assim conhecer as rotinas do P.M.E. O responsável pelo Polo, Celso Iversen 

apresentará o Calendário de Reuniões, que será posteriormente repassado aos 

Conselheiros. Após, explanou sobre o CONAE, que até o presente momento 

nada está definido. A conselheira RITA, da APEOESP, disse que foi criado um 

paralelo ao CONAE. CONAP ( CONFERÊNCIA NACIONAL POPULAR DE 

EDUCAÇÃO) que acontecerá em Belo Horizonte/MG. Apeoesp participará em 



nível estadual. 26/05 e 27/05 nível nacional, em BH. Vetada a participação pelo 

MEC de várias representatividades, por isso a criação do CONAP. 

Semelhantes aos eixos CONAE e 40% Ensino Médio a Distância. Após, a 

chefe de gabinete da secretaria de educação, Fernanda Barbutto falou sobre a 

comissão FUNDEB. Já tem diversos pais, funcionários e gestores interessados. 

A conselheira Rita falou que deverá decidir em assembleia a representatividade 

dos candidatos deste Conselho ao FUNDEB. Assim que tiver uma data e 

horário Fernanda, irá convocar uma assembléia para eleger os representantes. 

Após, o Presidente apresentou a visita ao SESI/SALTO e a manifestação da 

Diretora em participar do presente Conselho. Novamente colocado em pauta a 

questão da comunicação assertiva, para que as ações do Conselho cheguem 

ao máximo número de pessoas, principalmente aos pais de alunos, a fim de 

que participem. A convidada Helena do CONSEG sugeriu um jornal eletrônico, 

alegando que encartes dentro do Jornal Taperá, de circulação municipal não 

tem alcance para informação. A convidada do CONSEG Heloísa disse que o 

informativo seria direcionado aos alunos e que escolas não gostariam de 

imprimir o informativo, pelo alto custo da impressão. Sugestão- criação de um 

link orientador no site da Prefeitura Municipal de Salto. A sociedade está ligada 

nas redes digitais. Colocar em painéis nas escolas públicas. A conselheira 

Eliane acredita que no site da Prefeitura Municipal as pessoas tomem contato 

com as informações. A conselheira Rita da APEOESP lembrou que o Conselho 

Municipal de Salto é independente e que seria imprudência relacionar 

Conselho com administração pública. O vereador Márcio Conrado disse que 

poderia criar um link direcionando o Conselho, apresentar vídeos, material 

escolar, blog organizado, previamente aprovado em Conselho para posterior 

publicação. A vice-presidente Evelise vai criar um modelo de comunicação e na 

reunião de agosto, o grupo retoma o assunto. O Presidente apresentou o 

andamento do EDUCASEG. Que a promotora pública está em férias e assim 

que retornar dará uma devolutiva sobre o projeto criado pelo CONSEG e 

CONSELHO. Quanto ao material escolar, Fernanda apresentou os itens 

faltantes: caneta, régua, esquadro, transferidor, apontador, giz de cera e 

material dourado ( de madeira). Previsão de entrega: primeira semana de maio 

de 2018. Que neste ano, iniciarão a licitação dos materiais escolares em julho 

/2018. A conselheira Paula indagou sobre o material dourado, se todos 



receberiam. Fernanda respondeu que somente os alunos dos primeiros anos     

(aditamento de 25% para novos). O material dourado vai pra casa, para 

complementar o estudo adquirido em sala de aula. A conselheira Eliane deu o 

exemplo do giz de cera aproveitado do ano anterior. A conselheira Rita da 

APEOESP elogiou o trabalho da distribuição de materiais do estado. Entregue 

aos senhores pais e dada ciência da retirada. Fernanda explicou como são 

entregues os materiais dos alunos da Rede Municipal. O Presidente Rodrigo 

explicou sobre o reenquadramento e a conselheira Rita disse que houve um 

celeuma na base (dificuldades para explicar verbas específicas para a 

Educação). Fernanda respondeu que está por enquanto na Administração e 

que apresentará a este Conselho o que foi fechado. Posteriormente, Fernanda 

apresentou para análise deste Conselho as alterações regimentais (sistema 

novo de avaliação, Regimento Escolar 2018, atualização desde 2012, 

homologação pelo Secretário, disponibilidade aos conselheiros após 

homologação, alterações e atualizações, Educação Infantil, conceitos 

numéricos para avaliações, Educação Especial, gestores PEB I e PEB II – 

especialistas desde 2006). Justificou a alteração de conceitos numéricos, pois 

muitas escolas não aceitavam o histórico com avaliação através de fichas         

(Guardinha, IFESP, Estado). As fichas irão continuar somente para análise de 

competências e habilidades. A convidada Helena enfatizou a importância do 

reconhecimento do contexto socioeconômico: exemplo Jardim Marília e Jardim 

Celani. O conselheiro Gilson Mazzi enfatizou a importância de todos 

conhecerem o CONSELHO MUNICIPAL. A conselheira Evelize irá solicitar que 

a Rede Particular- Educação Infantil seja convidada para conhecer o projeto 

LER E ESCREVER e o PROJETO EMAI, como ouvintes em Orientação 

Técnica. Solicitou do senhor Secretário atenção especial à regulamentação do 

cargo Supervisor de Ensino, na Rede Municipal de Ensino. Construção de 

decreto, resolução que legitimem a ação supervisora nas escolas municipais. 

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. 
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