ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DA
CIDADE DE SALTO/SP.

Ata da reunião extraordinária realizada em trinta e um dias do mês de outubro
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. O presidente iniciou a
reunião com agradecimentos pela presença de todos, o mesmo parabeniza a
Câmara da Estância Turística de Salto pela singela homenagem ao dia dos
professores no último dia 17 de outubro. Diversos docentes foram
homenageados e a professora Rosi Ferrari recebeu a placa de honra pela data
comemorativa. Estiveram presentes o Presidente Rodrigo, a conselheira Rita
Diniz e o secretário de educação e membro do conselho José Carlos
Grigolletto. Os contratos administrativos referentes aos meses de setembro e
outubro, tiveram a abertura da licitação da merenda escolar, através do
Processo Administrativo n.º 6058/2017 Concorrência Pública n.º 06/2018 e que
na próxima reunião ordinária devemos ter o vencedor. A licitação do transporte
escolar, irá ocorrer no dia 01/11 sob o Pregão Presencial nº 50/2018 Processo
Administrativo nº 5120/2018. A SEME contratou uma metodologia para o
desenvolvimento de competências em educação musical pelo Processo
Administrativo Nº 3313/2018 com a empresa Accorsi Carvalho Serviços
Empresariais Ltda EPP, no valor global da contratação de R$ 210.000,00
(duzentos e dez mil reais). Os professores elogiaram o curso e possivelmente
no ano que vem terá para os professores de Artes e Educação Física. Houve
uma reforma na casa do CEMAEE, através do Contrato Administrativo
Nº204/2018 Processo Administrativo Nº4705/2018 com a empresa Assis da
Silveira –EPP no Valor Total – R$21.770,00(vinte um mil setecentos e setenta

reais). Segundo o secretário Grigolletto, a localização é ótima tendo vários
pontos de acesso aos bairros dos Cemus e vinculadas. Por dispensa de
licitação, através do Decreto 008/2001 e conforme disposto do artigo 26 da Lei
Federal nº 8.666/93 com a empresa Ruah Digital Print Ltda ME, no valor global
de R$ 11.176,00 (onze mil cento e setenta e seis reais). As professoras da
educação infantil da rede municipal produziram a apostila de registro para os
alunos do ano letivo de 2019. A empresa Ruah foi contratada para imprimir e
encadernar as apostilas. Foi realizado o Contrato Administrativo nº 209/2018 e
Processo Administrativo nº 6417/2018 e já entregue segundo Grigolletto
materiais de inclusão pela empresa Ótima Editora Ltda- ME Objeto – Aquisição
de 10 (dez) acervos pedagógicos de inclusão: móvel em MDF (organizador
com prateleiras e gavetas para os livros e jogos), livros infantis, livros técnicos,
jogos pedagógicos adaptados no valor total – R$79.700,00(setenta e nove mil e
setecentos reais). São materiais que vão ajudar os alunos com necessidades
especiais. Grigolletto disse que para 2019 vai tentar implantar a bebêteca,
direcionada as creches. Também foi aberta a licitação do material escolar sob o
Pregão Presencial nº 75/2018 Processo Administrativo nº 8926/2018 para o
ano letivo de 2019 e 2020. O Presidente Rodrigo questiona se é possível
fechar um contrato de 2 anos. O secretário de educação Grigolletto comenta
que não será feito uma nova licitação, pois não existe contrato com
durabilidade de 24 meses, mas que até o meio do ano de 2019, fará um novo
pedido com as empresas que entregaram em 2018. Somente realizará o
pagamento, após a entrega dos materiais. A SEME através do Contrato
Administrativo nº 210/2018 Processo Administrativo nº 8878/2018 contratou a
empresa - CECON- Centro Educacional Continuado em Desenvolvimento
Social Ltda - ME para prestação de serviços de formação continuada para
gestores: supervisores, diretores, assistentes de direção e coordenadores da
rede municipal de ensino, visando o desenvolvimento de competências
administrativas da equipe gestora, no valor total de R$77.000,00(setenta e sete
mil reais). O curso é realizado três vezes por semana no horário de trabalho.
Grigoletto disse que esse curso vai auxiliar na rotina escolar e administrativas
dos gestores. Na próxima semana o presidente vai falar com a chefe de
gabinete Fernanda Barbutto e se reunir com a assessoria de imprensa da
prefeitura para implantar no site do mesmo, as atas, fotos das reuniões, visitas
e cursos do conselho municipal de educação. Deve se dar a publicidade como
consta no inciso 19 do regimento interno. O presidente comentou da última
reunião sobre o FUNDEB em convocar um representante da secretária de
finanças, más em comum acordo na reunião, Rodrigo vai conversar com o
presidente Luiz Alfredo Scapini para comparecer numa reunião do C.M.E. O
presidente Rodrigo não irá participar do encontro de conselheiros em LondrinaPR, a chefe de gabinete Fernanda, solicitou o orçamento de duas viagens, más
não obteve retorno. Ela disse que já foi realizada a adesão com a UNCME. A
filiação ainda não foi concluída, porque necessita da adesão dos três membros
que faltam compor o grupo do conselho, dois representantes um titular e um

suplente de docentes da educação infantil I municipal (creche) e um suplente
representando o poder executivo municipal. Fernanda enviou para todas as
escolas municipais o pedido de representação docente. A conselheira Eliane
Carrijo comentou que a diretora do Cemus III solicitou a seus professores
participarem do conselho, más não tivemos até o presente interessados. O
secretário de educação José Carlos Grigolletto e o presidente Rodrigo foram no
dia 31/10 a escola particular Externato Sagrada Família, conhecida como
coleginho participar de uma reunião com a equipe gestora, a fim de firmar uma
parceria com a rede municipal. Eles apresentaram algumas propostas como o
projeto da robótica que faz parte do planejamento anual da escola, sessão de
autógrafos, feira de empregos. Grigolletto e Rodrigo pediu para enviar no email as propostas e avaliar junto com o departamento pedagógico da SEME a
inclusão dos projetos. É certo que também vai ser estendido a rede estadual.
No dia 01/11 o secretário vai participar da licitação do transporte escolar,
portanto Rodrigo vai representa-lo com o conselho para, também tentar firmar
uma parceria com a escola Anglo. Com o aumento do prazo de entrega da
ficha e do relatório de monitoramento, o presidente Rodrigo entregou no último
dia 26 de outubro ao coordenador regional Celso Fernando Iversen, e o mesmo
vai encaminhar ao MEC. Hoje ele retomou algumas metas que tiveram
acréscimo de informações. Em 2019 vai se reunir com o dirigente regional para
novamente pedir informações, se não tiver retorno, o mesmo irá nas escolas
estaduais coletar as informações. A audiência pública foi remarcada para a
primeira semana de dezembro na Sala Paulo Freire. Na próxima reunião
Rodrigo vai informar o dia e horário e como será realizada. O secretário
Grigolletto informa que o armário do C.M.E. para guardar documentos já
chegou e está na unidade escolar Cemus IV. O presidente Rodrigo aproveitou
a reunião extraordinária para dizer aos presentes que recebeu da diretoria de
ensino, a resposta do ofício 02/2018 referente ao pedido da construção de uma
escola de ensino fundamental II e médio, devido a demanda crescente dos
bairros Nações, Planalto, Panorama, Laguna e Nair Maria, pois as escolas
estaduais Dolores Antunes da Silva, José Benedito Gonçalves e a municipal
Lázara Maria Lara Begossi (Cemus XI), não estão conseguindo atender aos
inúmeros pedidos de vagas. O pedido de construção seria no bairro Jd. Nair
Maria. Na mesma veio um oficio de resposta da Câmara da Estância Turística
de Salto. Ambas vieram com a negativa de construção, pois afirma que as
escolas atendem toda a demanda, e no momento está sendo utilizada 89,7%
da capacidade total, portanto as duas unidades da rede estadual estão com
sobra de vagas, pois de 2014 até 2018 houve a redução de 12,6% no número
de alunos segundo a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
Escolares/CISE. E mesmo os alunos que finalizam o 5º ano na rede municipal,
também atende a quantidade. Segundo Rodrigo esse oficio da Câmara
Municipal, provavelmente é do vereador Garotinho que faz esse pedido desde
2013. O secretário Grigolletto disse que temos demanda para a escola, e que a
média é maior no Jd. Marília comparada ao Jd. Santa Cruz. Então temos a

necessidade de salas, ou uma nova unidade escolar. Na última reunião
comentamos sobre as exonerações da equipe gestora da rede municipal. E
nesse momento fica a dúvida se diretores, assistentes de direção e
coordenadores pedagógicos, vão participar do processo de atribuição, pois
segundo a conselheira Eliane vai ser um problema para os professores que
dobram o período. E se caso a equipe gestora não participar da atribuição e a
liminar vier a cair, o que vai acontecer. Grigolletto não tem a resposta no
momento, porém é a favor de concurso para a coordenação pedagógica e
assistente de direção e contra para diretor, porque é um cargo que está
diretamente presente com a comunidade, caso ela não esteja atingindo os
objetivos do cargo, ela pode ser retirada. Para Grigolletto a apresentação do
projeto é a melhor escolha. O presidente Rodrigo retomou o que disse na
reunião do dia 24 de outubro, que no projeto de reforma administrativa enviada
pelo executivo, não consta pré-requisitos para os cargos, portanto é contra,
seja por concurso, ou apresentação de projeto. Grigolletto espera que na
próxima reunião ordinária tenha mais informações sobre o mesmo. O
presidente Rodrigo comenta que falaremos sobre a eleição no C.M.E. Nada
mais a ser tratado, o presidente encerrou a reunião e agradeceu os presentes.
Eu (o) RODRIGO LUCAS DE OLIVEIRA, PRESIDENTE digitei a presente ata a
qual será lida e assinada pelos presentes.
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