ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESTÂNCIA TURÍTICA DE SALTO/SP.
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às
dezoito horas, reuniram-se os membros conselheiros abaixo mencionados, sob
a Presidência do senhor Rodrigo Lucas de Oliveira, na sala nove do CEC, sito
à Rua Prudente de Moraes, Salto/SP.Iniciou-se a presente reunião com os
agradecimentos do senhor Presidente pela presença de todos. Solicitou a
apresentação do casal presente, senhor Ezequiel Rodrigues da Silva e sua
esposa Riziele Souza a Silva, a fim de apresentar suas reclamações sobre a
Unidade Escolar Escola Estadual Padre Francisco Rigolin, da cidade de
Salto/SP. O casal possui uma filha matriculada na Unidade Escolar, no 2º ano
do ciclo I do Ensino Fundamental Anos Iniciais. O nome da aluna é Ana Alice
Rodrigues da Silva. Disseram que o mato é absurdamente alto no interior e
entorno da escola. O papel higiênico não existe nos sanitários. O interfone está
pendurado, colocando em risco os alunos pela falta de manutenção elétrica. Os
fios soltos na escola também expoem os alunos ao risco de curto. Pátio e
ginásio não são aproveitados para o desenvolvimento dos projetos na escola.
Não existe acesso dos alunos nestes espaços para brincarem. O campo
existente também não é utilizado para brincadeiras. O casal está muito
preocupado pois existe somente um inspetor de alunos (1500 alunos) para

cuidados. Estranhos entram e saem sem identificação e nada é fiscalizado.
Também existem invasões de pessoas nos finais de semana. A conselheira e
também Supervisora de Ensino Evelize Assunta Padovani Monteiro, respondeu
que de fato a escola vem passando por dificuldades, mas existe sim verba para
manutenção da escola e que isso é que questão de gestão e administração.
Capinagem,

papel

higiênico,

limpeza,

manutenção

de

fios,

são

de

responsabilidade da gestão da escola em manter sempre em ordem o espaço
escolar. Quanto aos acessos nesses espaços é preciso analisar se de fato os
espaços serão aproveitados para o desenvolvimento do Currículo Oficial.
Poderão usufruir dos espaços nos horários de intervalos com atividades
lúdicas. Respondeu que recentemente apresentou ao Dirigente Regional
DER/ITU representação do professor de Educação Física, o qual falta em
demasia e não desenvolve o currículo oficial. O senhor Dirigente tomou as
providências devidas. Também explicou que as escolas vêm passando por
dificuldades no que diz respeito ao número da oferta de funcionários para
auxiliar a escola. O número de fato é pequeno. Que é preciso que a
comunidade auxilie a escola orientando os filhos à manutenção do parimônio
escolar. Que existe muita falta de professor e do professor. Chegando às vezes
a faltar sete professores por período. Que as instâncias superiores devem ter
ciência das dificuldades. Esta conselheira disse ao casal que levaria as
reclamações à Supervisão de Ensino e ao Dirigente para averiguação das
reclamações do casal supra mencionado. Que o casal deverá tirar a filha da
escola, dado o descontentamento com a atual escola. O casal agradeceu e
retirou-se da reunião. Posteriormente, foi apresentado o artigo 39º da Lei
13019/14.

A

expressão

Dirigente

levantou

dúvidas

em

relação

ao

entendimento, pois a senhora Eliana Aparecida Martins de Medeiros é Diretora
Pedagógica da Escola Menino Jesus, vinculada à APAE e mantida por
convênio da SEE/SP e também Diretora Pedagógica da SEME/SALTO/SP. O
Presidente do Conselho e a Vice-Presidente apresentou a inviabilidade para o
parecer de FOMENTO, devido a este artigo impedir. Houve indignação da atual
Diretora pedagogica da APAE e também membro do Conselho Municipal de
Educação sobre o processo administrativo aberto pelo Presidente do Conselho
e pela conselheira Rita Tancredo. O Presidente respondeu porque o tempo era
curto em demasia e que se desculpou, caso tenha agido de forma não coletiva.

Que deveria apresentar ao Conselho, lavrar em ata, para posteriormente
solicitar

abertura

do

referido

processo.

Os

advogados

presentes,

representantes do Jurídico da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Salto, disseram que juridicamente não se sustenta esta vedação, uma vez que
a Diretora e Conselheira deste Conselho, não faz parte da constituição jurídica
da Instituição, sendo somente funcionária registrada da Instituição e SEME/SP.
Aberto à votação pelo Presidente, votaram a favor do PARECER o
representante titular de pais do ensino fundamental municipal Gilson Mazzi, a
representante dos docentes da educação infantil municipal II e III (Pré-escola)
Eliane Carrijo City Vasconcellos, o representante titular do poder executivo
Haroldo Lais Ribeiro Jr., a representante titular da secretaria municipal de
educação Eliana Aparecida Martins de Medeiros, o secretário municipal de
educação José Carlos Grigolletto e a representante das escolas estaduais
Rosana Horschutz. Foram seis votos a favor do PARECER para a Instituição
APAE. Embora no momento não tinham o poder de voto, a pedido dos
conselheiros Presidente Rodrigo Lucas de Oliveira e Vice-Presidente Evelize
Assunta Padovani Monteiro, em destaque: dois votos contrários ao Parecer da
Lei Fomento acima citada com a APAE SALTO SP. Por unanimidade pelos
presentes, votado então a favor da expedição do PARECER favorável ao
FOMENTO de acordo com a Lei citada à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS ESPECIAIS – Salto/SP. Após, foi apresentado que o projeto EDUCASEG,
vai voltar em pauta em 2019 juntamente com a AÇÃO SOCIAL, pois a muita
demanda de trabalho dos secretários municipais e não teria a devida atenção
ao projeto. O secretário Grigolletto disse que está em conversa com seus pares
para viabilizar o encontro já no inicio do ano de 2019.O presidente comenta
que vai convidar o presidente Luiz Scapini, ou a Vice-Presidente do FUNDEB
senhora Harleya Sampaio para uma explanação por este Conselho sobre o
tema. Após foram feitas explanações do senhor Presidente sobre reclamações
de barulho no CEMUS VII. O conselheiro e presentante do poder executivo
Haroldo Laís Ribeiro Jr. explicou que existe a Lei do Silêncio que deve ser
observada a partir das 22h00. O Secretário José Carlos disse que está
afinando ações de segurança com a secretaria de defesa social.O legislativo
presente pediu a presença de guardas do Município e luz acesas no Cemus X.
O presidente pediu providências de segurança na entrada do período

vespertino do CEMUS IV e a Escola Sagrada Família. O Presidente pediu
reunião extraordinária para a próxima semana a fim de discuir os contratos
administrativos e gestores das Unidades CEMUS, onde o secretário de
Administração Fernando Amâncio, irá explicar os andamentos dos cargos
comissionados. O conselheiro e advogado dr Haroldo Lais Ribeiro disse que
esta estrutura administrativa era o que o professor tinha. Que baseou-se na
estrutra organizacional no que tinha como base anterior. Que ora era
inconstitucional a atribuição de cargo ora era constitucional. O presidente
solicitou novas eleições e que os novos professores faltaram para assumir a
vacância. Parabenizou a conselheira Diretora da Escola Iracema Pinheiro
Franco Rosana Horschutz pelos índices. Solicita ao Dirigente Regional da
DER/ITU autorização para que a escola ANGLO possibilite os alunos dos 5°
anos à realização de uma prova para uma bolsa de estudos (desconto nas
mensalidades). O representante do poder executivo solicita que o atual
Presidente dê continuidade aos trabalhos. O presidente informou que as
eleições para o novo biênio será em 12/12/2018. Convidou os presentes para
participação na AUDIÊNCIA PÚBLICA em 05/12/2018, na Sala Paulo
Freirepara apresentação da avaliação e monitoramento das metas do Plano
Municipal de Educação. Participarão: Municipio, Estado, Técnico, Superior e
Federal para apresentação dos avanços nas metas.

Agradecimentos às

escolas SAGRADA FAMÍLIA, ANGLO, PRUDENTE DE MORAES, particulares,
pelas parcerias com este Conselho. Aprovada a reunião extraordinária para
28/11/2018. Nada mais a ser tratado, o presidente encerrou a reunião. Eu
Evelize Assunta Padovani Monteiro, Vice-Presidente do Conselho Municipal de
Educação da Estância Turística de Salto, digitei a presente ATA que será
encaminhada por e-mail.
Rodrigo Lucas de Oliveira_______________________________________
Eliane Carrijo City Vasconcellos__________________________________
Eliana Aparecida Martins de Medeiros_____________________________
Rosana Horschutz_____________________________________________
José Carlos Grigolletto__________________________________________

Haroldo Lais Ribeiro Jr._________________________________________
Gilson Mazzi__________________________________________________
Evelise Assunta Padovani Monteiro________________________________

Convidados
Cicero Landim__________________________________________________

