
 
 

ATA DA REUNIÃO –  EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DA 

CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em vinte e nove dias 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 08 da Secretaria de 

Educação da Estância Turística de Salto, em caráter extraordinário. Iniciou-se a 

presente com os agradecimentos do senhor Presidente Rodrigo Lucas de 

Oliveira, pela presença de todos. Que a presente reunião tem caráter 

extraordinário em decorrência da importância dos assuntos apresentados em 

reunião ordinária em 22/08/2018, ausência justificada do Secretário de 

Educação. O Presidente questionou ao senhor Secretário José Carlos 

Grigoletto que a creche Icaraí foi inaugurada sem condições de funcionamento. 

O senhor Secretário rebateu dizendo que o Estado ( FDE) entregou a obra ao 

município. O município tinha 90 dias para avaliar a estrutura. Tudo foi testado, 

como se fosse real. Na primeira semana, houve vazamento na parede. 

Começou a manchar. Vício redibitório, garantia. Bombas funcionando, porém, 

depois de quinze dias travou a bomba de água. Foi constatado má qualidade. 

Dimensionamento da bomba. FDE deveria ter visto. A empresa JOSECON foi 

notificada. Questionou a legislação que por ganhar o menor preço impede 

fornecimento de boa qualidade. Notificada a empresa, a mesma respondeu que 

não tinha dinheiro para arrumar a creche. A empresa tinha direito a receber 



ainda R$ 232.000,00. Última parcela de pagamento. Como a creche não estava 

pronta, não foram pagos os valores. Três empresas fizeram o orçamento para 

avaliar ( três orçamentos para não ficar fora da lei). Para arrumar caixa ( 

impermeabilização), muro que cedeu mais material ficaria em R$ 42.000,00. A 

Secretaria optou em segurar R$ 52.000,00. Enviado ao jurídico e financeiro 

houve pagamento( dinheiro FDE). Pago em 24/08/2018. Marcada visita para 

27/08/2018, empresa JOSECON e Secretária à creche Icaraí. Dono e arquiteto. 

Mandou mensagem e não compareceu. ( muitos problemas trabalhistas e o 

advogado da empresa solicitou a presença). No dia 28/08/2018, Secretário, 

proprietário visitaram a creche. O engenheiro presente disse que já havia 

comprado as bombas, convocado funcionários para os trabalhos e 30/08/2018 

iniciariam os trabalhos na creche. Prazo para pagamento à empresa e findar os 

trabalhos 24/09/2018. Se a empresa não terminar não receberá os R$ 

52.000,00. Já foram treinadas as A.D.I, crianças estão cadastradas. Existe 

enorme fila de espera. A conselheira Rosana Horschutz perguntou como 

estaria em números essa fila. O secretário respondeu que cerca de 1100 

crianças. A conselheira Rita da APEOESP solicitou pergunta se há previsão de 

atendimento? O secretário respondeu que só se fizer como Indaiatuba. Cada 

bairro deveria ter creche. Como deu exemplo ao MRV vizinho da escola 

Estadual Padre Rigolin, CAIC. Onde está o acordo com a MRV? Na região 

Noroeste projetos ( Plano Diretor) deveriam  construir creches e outros quando 

instalados novos loteamentos. A conselheira Rosana Horschutz mencionou os 

problemas que teve na calçada da Escola Estadual Iracema Pinheiro Franco. 

Solicitou parceria com a Prefeitura Municipal de Salto. A mesma respondeu 

que o problema era do estado, calçada é do estado. Posteriormente, o projeto 

selo verdeazul da Prefeitura iniciou projeto de revitalização na calçada sem 

pedir licença à Direção da escola. Foi feita ouvidoria e não teve retorno. O 

secretário respondeu que tem feito muitos contatos com escolas estaduais 

através de parcerias, grandes avanços. A conselheira RITA da APEOESP, 

disse que pessoas em sua própria calçada estão emplacando as árvores, com 

pregos e placas metálicas, que danificam as árvores. O secretário retornou a 

explicação de que 132 crianças nascem por mês em Salto/SP. Seria uma 

creche por mês. E 2017 assumiram 1100 crianças e foram ofertadas a 1500 

crianças. Já em 2018 chamaram mais de 1100 crianças. Somente nesta data 



foram atendidas várias ordens judiciais. Mas há responsáveis pelas crianças 

que estão respondendo  pois os filhos não estão atingindo a frequência exigida 

por lei. A conselheira Rosana Horschutz solicitou aos empreendimentos 

imobiliários que façam a parte que lhes cabe: saúde, creche etc. A conselheira 

Rita Tancredo solicitou informações sobre a TAC. O secretário respondeu e 

explicou sobre o êxodo oriundo da cidade de Indaiatuba. O Presidente 

apresentou o modelo “creche-empresa” ( material pedagógico e ADI. Existe em 

Indaiatuba e Atibaia. O secretário disse que poderá ser uma saída o terceiro 

setor, parcerias com Eucatex e Ypê. O vereador Cícero Landim disse que os 

gestores têm dificuldade de administrar ( Lei 8666/93). A administração não 

respeitou a noventena com a Creche Icaraí. Erro grave foi a inauguração. A 

Prefeitura é responsável. A sociedade quer e deseja o serviço. Previsão é o 

que a sociedade quer. Cuidado com período eleitoral. Inauguração somente 

quando tiver condições de funcionamento. Também propôs parcerias com 

escolas particulares. O secretário disse que o Ministério Público não autoriza 

parcerias com escolas particulares e alega que é responsabilidade da 

Prefeitura. A conselheira Rita da APEOESP solicitou informações sobre como 

abrir escola infantil. O secretário respondeu que em primeiro lugar há avaliação 

da vigilância sanitária, supervisor avalia conforme legislação e CME dá o 

parecer. Após, o Presidente solicitou do secretário orientações e explicações 

sobre o pregão 34/2018 no valor de R$ 31.050,00 ( lanches). O secretário 

explicou que são lanches para atividades extraclasses com alunos. Mostra de 

Teatro, curso “Time do Emprego EJA”, formação aos docentes com mais de 

duas horas de duração, Ecoponto e outros. Os lanches têm qualidade e os 

refrigerantes são de primeira linha, após reclamação da Secretaria que estava 

fornecendo refrigerante de segunda linha. A conselheira RITA APEOESP 

solicitou reunião do CME com o CONSELHO DE FINANÇAS sobre a aplicação 

das verbas. O secretário irá solicitar ao Sr. Fausto, responsável pelo setor. 

Após, o Presidente solicitou explicações sobre o aditamento 85/2014 valor de 

R$ 385.356,00, transporte, AUTO ÔNIBUS NARDELLI. O secretário respondeu 

que é um contrato por demanda e que não houve reajuste. Os vereadores já 

questionaram e a resposta foi dada a contento. É um contrato de previsão de 

transporte dentro da cidade. Se sobrar o montante, volta para o tesouro. Se 

passar o valor, novo aditamento. O vereador Cícero disse que a fiscalização 



deve ser no uso. A conselheira RITA APEOESP solicitou que o contrato ( 

cópia) esteja presente para leitura do CME quando analisados aditamentos. O 

vereador disse que qualquer pessoa pode solicitar. Após, foi apresentada a 

contratação de para serviços CEMUS X R$ 131.700,00 Reforma escola. Foi 

explicado pelo Secretário. A conselheira Rita da APEOESP perguntou sobre o 

CEMUS V. O 6º ano estará garantido. Existe um projeto estrutural ( 7 projetos). 

Um milhão de reais. Prioridade também para a Creche Marília. Disse o 

secretário que não  há professor se houver uma reforma administrativa, que 

deverá haver concurso público.  Que em 2019 haverá crescimento na Região 

do bairro São Judas. Que o CEMUS V é estratégia para dar suporte ao 

CEMUS VIII. Que o bairro São Gabriel já tem Pré-escola. A conselheira RITA 

DA APEOESP perguntou se a Prefeitura pretende municipalizar a escola 

estadual “Cláudio Ribeiro da Silva”. O secretário respondeu que não existe em 

Salto nenhum estudo sobre a escola sobre o tema. O Presidente solicitou 

adesão e filiação ao senhor secretário à União dos Conselheiros Municipais- 

UNCME. O secretário disse que já estão providenciando. O conselheiro Gilson 

Mazzi disse que o CEMUS IV e X estão lotados. O presidente Rodrigo 

menciona que o executivo deveria pedir em contrapartida para novos 

loteamentos creche e escola e a conselheira Rosana reforça até com Unidade 

Básica de Saúde. Eles entendem que deve haver progresso no município, mas 

está sobrecarregando as salas de aula. O vereador Cícero solicitou que os 

conselheiros presentes participem das reuniões de PLANO DE DIRETOR da 

cidade e que irá passar ao presidente as datas dos encontros. O secretario 

Grigoletto disse que vai marcar uma reunião com dirigente regional de ensino 

Claudemir Campos, e o presidente pediu para participar também, pois tem 

assuntos a tratar com o mesmo e o secretario. Grigoletto disse que vai informar 

com antecedência a data ao presidente Rodrigo. O presidente solicitou dos 

conselheiros sugestões de como divulgar os trabalhos do CME via Internet. A 

conselheira Rita APEOESP sugere que não seja publicado no site 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e nem PREFEITURA, pois o CME é 

independente. Apresentou como sugestão a criação de página no facebook 

semelhante o que faz o CONSELHO DIREITOS DA MULHER. Em votação, 

ficou para ser decidido na próxima reunião, quando os conselheiros visitarão a 

página para estudos no CONSELHO DIREITOS DA MULHER. Nada mais. O 



Presidente agradeceu a presença de todos. Encerrou-se a presente reunião. 

Eu (a) Evelize Assunta Padovani Monteiro, Secretária, digitei a presente ata a 

qual será lida e assinada pelos presentes. 

 

José Carlos Grigoletto_____________________________________________ 

Rodrigo Lucas de Oliveira___________________________________________ 

Evellise Assunta Padovani Monteiro___________________________________ 

Eliane Carrijo City Vasconcellos______________________________________ 

Eliana Aparecida Martins Medeiros___________________________________ 

Rita de Cássia da Silva Tancredo____________________________________ 

Ademir Constante de Melo__________________________________________ 

Ivone Aparecida Barbosa___________________________________________ 

Rosana Horschutz________________________________________________ 

Rita Leite Diniz___________________________________________________ 

Emilia Lopes Borba_______________________________________________ 

Gilson Mazzi____________________________________________________ 

Adriana Aparecida Francelino de Souza_______________________________ 

Convidados 

Cícero Landim___________________________________________________  

 


