
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DA 

CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em dezessete 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 09 da Secretaria de 

Educação da Estância Turística de Salto e Serviço de Fortalecimento e 

Vulnerabilidade e fortalecimento de vínculos ( CREAS/CRAS) cidade de Salto. 

Iniciou-se a presente com os agradecimentos do senhor Presidente Rodrigo 

Lucas de Oliveira, pela presença de todos. Convidou a senhora Cristiane para 

explicar o funcionamento e a oferta de atividades do CRAS e assistências da 

cidade. CRAS cada território de vulnerabilidade e serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos tem a equipe. ( Risco social e proteção básica). 

Exemplo: no Santa Cruz o público alvo é o que recebe a bolsa-família ( existe 

também o CRAS Jardim Independência e Salto de São José). De e para com a 

família. Trabalhos como emprego e renda, não é da política assistencial. 

Pronatec – onde tem CRAS tem os telecentros. Time do emprego é da política 

de desenvolvimento econômico. O presidente Rodrigo apresentou o objetivo do 

projeto EDUCASEG. A conselheira Rita, representante da APEOESP disse que 

deve-se buscar na comunidade voluntários que possam ajudar. Talentos como 

marceneiros, música, eletricista, pintura, padaria e outros projetos. O Secretáro 

de Educação José Carlos Grigoletto disse que existe o projeto de qualificação e 



geração de renda. Existe um projeto de parceria com a Saúde no Jardim Santa 

Cruz, o qual detectou 80 alunos com problemas oftalmológicos. O Rotary da 

cidade cedeu os óculos. A conselheira Rita, da APEOESP falou também da 

obesidade infantil, sobrepeso, hábitos saudáveis, IMC e medidas. A senhora 

Cristiane do CRAS disse da importância em divulgar as ações esportivas da 

Secretaria de Esportes: jogos, ginástica, judô. O conselheiro Dr. Haroldo 

mencionou o trabalho do Dr. Jades nos bairros, onde havia participação da 

OAB ( orientação dos processos), Chefe da Guarda Civil. O Presidente Rodrigo 

disse que realizará um encontro com os secretários do município, solicitar 

presença do Dirigente Regional, senhor Claudemir Braz de Campos a fim de 

convidar os diretores das escolas estaduais de Salto para exposição do que já 

fazem para minimizar o problema da violência. O convite será feito através de 

ofício, a pedido da conselheira Rita da APEOESP. A conselheira Evelize 

explicou o contexto em que o projeto EDUCASEG foi criado. Período de muita 

violência nas escolas. Projeto teve como referência bibliográfica autores da 

Unicamp, Justiça Restaurativa, Professor Mediador da Rede Pública e o 

objetivo do EDUCASEG é mostrar que belo tome conta da violência. Onde está 

a beleza a violência não tem vez. Ficou acordado que todos participarão do 

próximo encontro de secretarias, gestores das redes, conselheiros, dirigente 

regional de ensino para finalmente colocar o projeto em prática através da 

parceria de todos. Nada mais. 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. 

José Carlos Grigoletto______________________________ 

Eliane Carrijo City Vasconcellos________________________ 

Rita de Cássia da Silva Tancredo_______________________ 

Rodrigo Lucas de Oliveira_____________________________ 

Rita Leite Diniz_______________________________________ 

Evelise Assunta Padovani Monteiro________________________ 

Haroldo Lais Ribeiro Jr.__________________________________ 

 



Convidados 

Cassandra Raggio ____________________________________ 

Sandra Aparecida de Souza Leme____________________________ 

Sirlei Rosa Freitas_________________________________________ 

Ângela Maria Ferreira______________________________________ 

Cristiane dos Santos de Souza Vitório_________________________  


