
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois 

mil e dezoito na cidade de Salto SP, às dezoito horas, com os membros do 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, na sala nove da Secretaria de 

Educação da Estância Turística de Salto. Iniciou-se a presente com os 

agradecimentos do senhor Presidente Rodrigo Lucas de Oliveira, pela 

presença de todos. A Conselheira Eliane Carrijo solicitou a divulgação do 

Curso promovido pela Escola Prima a todos. O Presidente informou que o 

Senhor Secretário José Carlos Grigoletto e sua assessoria estão em reunião da 

UNIVESP em São Paulo, portanto não chegariam a tempo nesta reunião. 

Neste caso, o senhor Presidente solicitou uma reunião extraordinária na 

próxima semana, pois os assuntos são de grande complexidade e necessitam 

da presença do representante da Secretaria. Os presentes deliberaram a 

convocação para a reunião. Após, apresentou os problemas da Creche Icaraí, 

problemas esses já apresentados por este conselho desde o início do ano. A 

Secretaria de Educação, representada, assumiu janeiro de 2017.  Há mais 

problemas além da caixa de água. Ao ser questionada a Secretaria por este 

presidente do Conselho, foi respondido que a empresa faliu. . A Prefeitura 

Municipal deve duzentos e sessenta mil reais. Haverá empenho de sessenta 

mil reais para pagamento. As mobílias foram retiradas da creche. O conselheiro 

Dr. Haroldo Lais Ribeiro disse que o problema hídrico persiste. Não há 



previsão. A empresa faliu e não tem mais dinheiro. Não sabe informar se a 

Prefeitura tem disponibilidade para este tipo de obra. Perguntou ao presidente 

se a parte técnica está concluída, como ADI. O presidente respondeu que sim. 

Quanto ao EDUCASEG ( projeto desenvolvido pelo CME para auxiliar a 

minimizar a violência nas escolas da cidade de Salto, em parcerias ) o 

presidente disse que a Secretaria de Ação Social estudou o projeto e sugeriu 

que o trabalho seja em pólos. Pediu menos prazo para a conclusão do projeto, 

ao invés de um ano, seis meses. A Assistência Social pediu uma reunião com o 

CME para rascunhar as ações, junto com outros conselhos. O Presidente disse 

que irá marcar esta reunião. A conselheira Lúcia disse que existem estes 

projetos, mas que deve haver comunicação assertiva entre assistência social, 

CME, escolas, Ministério e outros. A conselheira Rosana Horschutz disse que a 

violência está na família. Cada escola cuida de sua escola. Deve haver 

parceria com a comunidade. Ela mesma resolve seus problemas. Após, o 

Presidente apresentou ao CME pregão 34/2018 Valor de R$ 31.080,00 – 

Pregão 31/08 valor R$ 385.356,00- o primeiro fornecimento de lanches e o 

segundo oferta de transporte. Foram questionadas 641 viagens a R$ 600,00 o 

que equivale a 53 viagens mensais. O CME solicitará planilha à SEME a fim de 

justificar os números. Após, foi falada da Carta Convite 28/18 e a Conselheira 

Eliana disse que não sabe informar se haverá quarto ano, porém a demanda é 

grande. Após, apresentação da homologação do Regimento Escolar                  

(06/04/2018.) o Presidente do CME e a deliberação do CME, solicitam à SEME 

que enviem com muita antecedência para a leitura da aprovação de 

documentos, a fim de que todos possam estudar com mais atenção. Após, o 

Presidente informou ao CME que fez visita á EE Joseano Costa Pinto, escola 

estadual, pois recebera reclamação de que a escola estaria muito suja. O 

Diretor Edson o recebeu muito bem, dizendo que a limpeza estava terceirizada 

e que houve embargos. O Presidente concluiu que recebeu reclamação da 

ausência de limpeza e até de presença de ratos. O diretor respondeu que 

houve alinhamento com a empresa. Ofereceram uma funcionária e meia ( uma 

com 8 horas e outra com 4 horas).  A conselheira Rosana Horschutz concluiu 

que a empresa anterior entregou o contrato no final de junho de 2018. A 

empresa atualmente está em caráter de emergência. Não irá ficar. Haverá 

outra licitação para a limpeza das escolas estaduais. A convidada Vice-Diretora 



Lúcia Orteiro Pereira Pinto, diretora da EE Padre FraciscoRigolin, escola 

estadual de Salto solicitou ajuda no sentido de que alguém faça a retirada do 

excesso de terra à margem da divisa com o terreno particular. O excesso de 

terra faz com que pessoas invadam a escola. Há um cheiro forte de esgoto. 

Existe uma vala no campo de futebol. Solicitou parceria com SAAE Salto, 

Prefeitura Municipal de Salto. O conselheiro Haroldo Lais Ribeiro, disse que o 

SAAE é autarquia e que na empresa há déficit de funcionários. Mas que 

recorram via ouvidoria e solicitem abertura de processo administrativo. Ficou 

acordado que o Presidente e a Vice-Presidente compareceriam à escola para 

averiguação e busca de soluções junto à empresa e à Diretoria de Ensino da 

Região de Itu. O presidente falou após a solicitação da UNCME, dizendo que o 

INEP solicitará o apoio do CME para vistoriar escolas ( autorização para 

funcionamento )e enfatizou a função dos conselheiros como ação fiscalizadora 

( parecer técnico e pedagógico). Ainda não temos resultados do IDEB. A 

conselheira Eliana, da SEME apresentou a visita feita pela equipe EJA a fim de 

conhecer outros trabalhos exitosos sobre EJA. A conselheira Rosana 

Horschutz apresentou os problemas que as escolas estaduais vem enfrentando 

com o Cartório Civil de Salto, para registros relativos à APM ( associação de 

pais e mestres). O Presidente apresentou o curso EAD UNIVESP, com sede na 

antiga escola EE Maria Constança. Disse que de fato não houve divulgação e 

que isso foi cobrado da SEME. Os cursos oferecidos são: Engenharia de 

Produção, Engenharia Mecânica, Pedagogia e Matemática. A conselheira 

Eliana informou que não sabe responder sobre o processo seletivo da Univesp 

e que tudo veio pronto. O Presidente informou que na IFSP de Salto, os 

computadores já foram implantados e de muito boa qualidade. Após, falou do 

Plano Municipal de Educação. O CME e Secretaria de Educação deverão 

responder a um questionário de 40 perguntas até 30/08/2018. Após, apresentar 

relatório do questionário. Em breve irá iniciar os relatórios de 2017 e 2018 

referente aos avanços do P.M.E. Em novembro de 2018, deverá haver pelo 

CME, nova audiência pública referente ao monitoramento do PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sobre a análise das 20 metas 2017 e 2018 (data 

prevista). Houve pelo Presidente, reclamação da Diretoria de Ensino de Itu. O 

CME, através da presidência solicitou dados do Ciclo I e não foram 

apresentados. A conselheira Evelize Padovani, ficou encarregada de conversar 



com o Dirigente Regional ,Sr. Claudemir Braz de Campos a fim de que os 

responsáveis pelo Ciclo I enviem informações necessárias para alimentação de 

dados, na plataforma www.planejandoaproximadecada.org.br. Haverá 

solicitação às escolas particulares. O conselheiro Haroldo, solicitou reunião 

com as escolas particulares, a fim de participarem do presente Conselho e 

fornecimento de dados necessários à alimentação na plataforma, dos dados. A 

Conselheira Rita disse que a ex-secretária de educação solicitou adequação 

das escolas particulares ( autorização para funcionamento) num prazo de 60 

dias. O presidente disse que é de responsabilidade do CME, participar da 

construção da BNCC ( Base Nacional Comum), acompanhar a normatização, 

deliberar e assessorar as escolas, quanto às discussões. A conselheira Evelize 

solicitou da Secretaria de Educação, a filiação deste Conselho junto ao UCME  

( União dos Conselhos Municipais). Importante participar dos informativos da 

UNCME, encontros, debates. Após, o presidente solicitou do presente 

conselho, autorização e deliberação do envio do Informativo CME às escolas, 

estaduais, municipais e particulares, sobre a importância do Conselho 

Municipal de Educação, as atividades desenvolvidas, as deliberações e o 

atendimento às demandas da comunidade educacional saltense. Nada mais. O 

Presidente agradeceu a presença de todos. Encerrou-se a 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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