
 
 

ATA DA REUNIÃO –  EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DA 

CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em dezenove dias do mês de setembro de dois mil e 

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

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, na sala 09 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 creche do Icaraí está com prazo final de conclusão dos 

reparos da caixa d água e sistema hidráulico dos banheiros para 26/09/2018. 

De acordo com o secretário de educação José Carlos Grigoletto, estão 

trabalhando inclusive aos sábados para conclusão dos serviços da creche do 

Icaraí. Já chegou para o presidente Rodrigo, através do secretário de educação 

de Porto Feliz e técnico do plano municipal de educação da 7ª região que 

contempla 31 municípios, os arquivos de importação para o relatório 

2017/2018. Rodrigo e Rita farão as visitas para compor o relatório de ações do 

que o município avançou. No plano municipal de educação, só temos dados da 

rede municipal e do IFSP. O CETEC não fornece informações, CEUNSP 

também não. Tentaremos com outras escolas, más Rodrigo vai insistir com 

essas unidades escolares e tentar coletar as informações. Tudo que puder 

colher, os dados precisam ser atualizados no relatório. A entrega será dia 

04/10 para o M.E.C. A sugestão foi para enviar por e-mail para todos as 



escolas, numa tentativa de participação de todos. Os estudantes da EJA estão 

participando de uma capacitação com o objetivo de que descubram suas 

próprias competências. De acordo com o secretário Sr. Grigoletto é que a EJA 

desenvolva o acolhimento a inclusão. Com a sugestão de acompanhar o 

modelo de ensino da EJA de Campo Limpo Paulista, um professor de 

Educação Física, foi um dos vencedores do prêmio educador nota Dez. Foi 

aprovado por unanimidade a reunião extraordinária dia 17/10 que vai tratar do 

projeto EDUCASEG. O presidente Rodrigo solicitou ao secretário Grigoletto a 

vinda de um representante da Secretaria de finanças para prestar 

esclarecimentos sobre as verbas do FUNDEB. Ainda estamos sem 

representante suplente do executivo. Estamos verificando, vamos aguardar. Foi 

renovado o contrato de aluguel, onde fica a secretaria do Cemus VI. Quando 

saiu o Índice de reajuste (IPC) foi aditado. No CEMAEE o secretário tentou 

encontrar outro local, mas não seria justo, pois se localizado em bairros, 

beneficia apenas alguns. Fizeram a opção de reformar, no mesmo local, por 

estar em local centralizado. Os computadores também foram trocados. O valor 

da locação de R$ 44.043.60 correspondente a 12 meses de aluguel. O curso 

de musicalização para os profº da Educação Infantil maternal II até 5 anos, 

gestores, coordenadores, de acordo com a BNCC adequado a proposta, por 

um ano com material e acesso à plataforma. Serão formados 190 professores, 

56 gestores e formadores. Esse curso vai custar R$ 71,00 por professor, 

custo/benefício muito bom. A empresa responsável será a Accorsi Carvalho 

Serviços Empresariais LTda EPP. Contrato do seminário para capacitação de 

coordenadores pedagógicos da educação infantil e anos iniciais. Capacitação 

anual ocorrerá em Águas de Lindóia R$10.200.00. Nos dias 05, 06 e 07 de 

novembro, irá ocorrer o encontro de conselheiros em Londrina, convocados 

pela UNCME. O presidente Rodrigo participará representando o Conselho. As 

inscrições vão até dia 05 de novembro. Se houver interesse de outros 

membros do conselho, está aberto. Foram instaladas câmeras nas escolas 

municipais. Segundo o secretário Grigoletto o prazo para a instalação em todas 

as unidades é dia 28/09, pois já estão realizando os ajustes, nas escolas que 

apresentaram problemas no sistema a chamada sintonia fina. Na creche do 

Independência, será a última escola para instalação, pois está passando por 

reforma. O sistema tem alarme e o registro (filmagem e gravação) serão 



monitoradas pela GCM. Discutimos as notas do IDEB municipal, estadual, 

particular e Brasil. Meta das escolas municipais de ensino fundamental I 6,6 

média 6,8. Escolas estaduais meta 6,5 média 6,8. As escolas municipais 

cemus I, III, V e IX tiveram um bom desempenho, porém não atingiram a meta. 

As escolas estaduais Maria Teresa, Benedita de Rezende e José Benedito 

Gonçalves, também se destacaram, más não atingiram a meta. Destaque para 

as escolas Claúdio Ribeiro 7,6 sendo a 4ª melhor escola no IDEB do estado de 

São Paulo. Cemus XI que de 6,4 foi a 7,2. E Maria Constança que até a 

aplicação das provas pertencia ao Estado, de 6,7 para 7,2. A única escola de 

ensino fundamental II do município Cemus V atingiu a meta de 6,2. A única 

escola estadual a atingir a meta foi a Padre Francisco Rigolin (CAIC) de 5,8 

para 5,9. As escolas do ensino médio, não aparecem o resultado. As escolas 

particulares do município não aparecem no sistema, porém em média nacional 

nenhum segmento de ensino atingiu a meta. Houve um desempenho pífio no 

ensino médio, e segundo o ministro da educação Rossieli Sores da Silva, o 

segmento está falido. Comentamos a respeito do avanço do IDEB nos estados 

do nordeste como Ceará que teve o melhor ideb do Brasil em ensino 

fundamental I na cidade de Sobral 9,8. Para o conselheiro Dr. Haroldo Laís 

Ribeiro Jr. para saírem de locais de pouco aproveitamento de emprego e 

renda, a população encontra nos estudos, o caminho por uma vida mais digna, 

e critica tanta tecnologia que ajuda o aluno, porém muda o foco da 

concentração, mas parabeniza esses estados pouco assistidos pelos seus 

governantes. O secretario de Educação José Carlos Grigoletto disse que não 

basta o estado ou o município ter dinheiro se não sabe investir, e destaca 

Sobral com o projeto Circo, que hoje está atende a rede municipal. O Conselho 

municipal de educação, também deixa votos de congratulação à todas as 

escolas participantes de Salto, seja pública ou privada. As escolas Cemus XI, 

José Benedito Gonçalves e Dolores Antunes da Silva, estão com uma grande 

quantidade de alunos em sala de aula, devido ao crescimento dos bairros Jd. 

Panorama, Laguna, Jd. Nações, Jd. Planalto e Nair Maria. Principalmente a 

escola Dolores que recebe os alunos das duas escolas. Será enviado um oficio 

ao Dirigente regional de ensino na próxima quarta-feira em reunião com o 

mesmo, além do secretario de educação José Carlos Grigoletto para tratar de 

diversos assuntos. Vamos pedir o apoio a secretaria estadual de educação 



uma nova escola de ensino fundamental II e médio no Jd. Nair Maria para 

ajudar a escola Dolores no contingente, pois desde 1987 não se constrói uma 

escola estadual no município. O vereador Garotinho a anos luta por essa 

conquista, e o mesmo disse que tem um terreno reservado para esse fim. 

Grigoletto comenta que o local pode ser ao lado da escola Cemus XIII. O 

presidente teve retorno do processo administrativo aberto no atende fácil, 

referente aos pombos na escola Joseano. O pessoal da Zoonoses fez a visita 

para verificar e deixou com a escola as sugestões para resolução. A idéia 

sobre o conselho de educação ter um site próprio terá manutenção e custos. O 

grupo optou por colocar no site da prefeitura. O presidente então, disse que vai 

conversar com a chefe de gabinete Fernanda Barbutto para conhecer a 

pessoal responsável por alimentar as informações e as ações. Mas o grupo 

pediu um link na abertura do site. O secretário explicou que os conselhos são 

autônomos, más há o habito das prefeituras de ter nos sites as páginas dos 

Conselhos. Irá verificar para existir e ser criado esse espaço no site da 

prefeitura. O Presidente agradeceu a presença de todos. Encerrou-se a 

presente reunião. Eu Rodrigo Lucas de Oliveira, presidente, digitei a presente 

ata a qual será lida e assinada pelos presentes. 

 

José Carlos Grigoletto_____________________________________________ 

Rodrigo Lucas de Oliveira___________________________________________ 

Eliane Carrijo City Vasconcellos______________________________________ 

Eliana Aparecida Martins Medeiros___________________________________ 

Rita de Cássia da Silva Tancredo____________________________________ 

Emilia Lopes Borba_______________________________________________ 

Haroldo Lais Ribeiro Jr.____________________________________________ 

Paula Francisco O. de C. Baldy______________________________________ 

Nara Amaral Soares Vecina_________________________________________ 



Convidados 

Divaldo Aparecido dos Santos______________________________________  

 


