
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO ESTÂNCIA TURÍTICA DE SALTO/SP. 

Aos vinte e oito  dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 

reuniram-se às dezoito horas 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. A conselheira 

Eliana, Diretora Pedagógica da APAE, Salto, apresentou as atividades 

desenvolvidas. Também apresentou a escola vinculada MENINO JESUS. Na 

Escola Menino Jesus, mantida pela SEE/SP possui 97 alunos até o 5º ano          

(Ensino Fundamental). No Centro de Convivência existem 47 alunos. Também 

apresentou a existência do Centro Terapêutico APAE (psicólogos, 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional e assistência social). Disse 

da reforma da quadra. Apresentou o serviço de ambulatório o qual atende 

crianças de 0 a 03 anos. Foi apresentado o Calendário 2018 homologado e a 

Matriz Curricular, conforme determinação da SEE/SP uma vez que é a 

mantenedora do Ensino Fundamental. Apresentou as atividades práticas: 

cozinha experimental, baile de carnaval, gincana da Páscoa, Dia da Família na 

Escola, Festa Junina, Experiência de Ciências, Experiências folclóricas, Desfile 

Cívico, Caminhada Setembro Verde, Festa das Crianças, Mostra Estudantil de 



Teatro, Festival Momento é Vida, Apresentações artísticas, Show de atividades 

artísticas, Campanha Lacre Solidário. Realiza parcerias com SESI, CEMUS XI, 

Prudente de Moraes, Cemus XII. Também participaram do evento Vôlei 

sentado (Mairinque) e Festa Virada Inclusiva. Participam também de 

Concursos Regionais das APAES Cartão de Natal e atividades extraclasses 

como teatro, biblioteca. Possui Fanfarra. Escolas enviam os convites e a APAE 

participa. Participarão de Coral e Presépio Vivo no final de ano. Também 

oferece aos professores formação em HTC mensalmente e cursos aos 

sábados aos professores. Explicou sobre a terceirização do transporte: 5 vans 

com 59 alunos ( manhã) e 56 alunos à tarde devidamente acompanhados por 

monitores. Oferecem atividades ARTE, INFORMÁTICA E MÚSICA. A 

conselheira Rosana reconhece que as dificuldades na Rede Estadual, porém 

diz que a inclusão avançou muito. Após, o Presidente apresentou a Lei 2758/16 

que regulamenta o sistema municipal de educação infantil. Após ter a 

autorização vinda pela UNCME, o conselho será responsável por fiscalizar as 

escolas de educação infantil da rede particular e pública. Apresentou o 

processo administrativo para análise do Conselho, 3301/2018 Tomada de 

preços 122/2018 ( kits pedagógicos distribuídos aos professores e alunos sobre 

programa de educação ambiental) R$190.315,00. Haverá lançamento do 

programa e a rede pública estadual e o conselho serão convidados para 

conhecer. Após, apresentou a concorrência pública 6058/2018 – Alimentação 

Escolar- vencedora a empresa Nutriplus ( 12 meses – renova-se até para 60 

meses) R$ 8.371.848,00 e as modificações no cardápio: no café da manhã 

fruta uma vez por semana e na merenda, o acompanhamento de frutas, 

adequação, variação, soja, copos, talheres, cores. Após, foi apresentado o 

processo de ratificação de contratação 11855/18 Ruach Digital ( impressão de 

cópias para avaliação) R$ 13.398,40. Também serão feitas avaliações 

externas, apostilas de Inglês, versão 0 do município ( currículo). Após foi 

apresentado o processo sobre a aquisição de tintas: pintar todas as escolas 

para 2019. O presidente Rodrigo Informou sobre a doação dos vereadores 

Márcio Conrado e Cícero ( 50% da verba impositiva à Saúde) para algumas 

escolas municipais. Após o secretário de Educação José Carlos Grigoletto 

falou sobre a reforma da Creche no Jardim Independência: reforma e 

ampliação, lavanderia, refeitório, aumento área coberta, pátio lateral grama 



sintética,  gás, cozinha, pia, instalação elétrica. Após, foi analisado o 

aditamento Carta 28/2018 aditamento de R$ 25.000,00 ( forro, parede trincada, 

salas de aulas. Mas houve redução de custo com a mesma qualidade de 

180.000,00 caiu para R$ 130.000,00. Esse aditamento é a construção das duas 

salas de aula para atender o cemus X e colocar o 4º ano do ensino 

fundamental, pois é reinvidação antiga da comunidade. Após o presidente 

apresentou o pregão 75/18 Material Escolar ( materiais aprovados e 

reprovados). Tudo certo para a entrega até fevereiro de 2019. Conseguiram 

garantir a qualidade nos materiais. Processo 12903/18 R$15.247,00 (grama 

sintética). Adjudicação e Homologação. Processo 5120/2018 análise dos 

valores de transporte: R$ 256.368,00, R$ 61.669,00 e R$ 359.297,00                

(secretário informou que as rotas são necessárias e embora não tenha zona 

rural há distâncias expressivas). Reunião com o secretário de administração 

Fernando para 03/12/2018 18h00 confirmada. 05/12/2018 Audiência Pública 

18h00 – Meta 20 PIB deverá ser discutida ( prazo final – repasse de 7% PIB). 

O Presidente solicitou empenho na divulgação da necessidade de divulgação 

das indicações para a realização do PLEITO 2019/2020 Presidente, Vice e 

Secretário deste Conselho. A conselheira Rosana comenta que é necessário 

verificar o regimento, pois alguns foram eleitos no último pleito, portanto devem 

participar novamente da eleição a quem se interessar ser voluntário. O 

presidente Rodrigo vai conversar com o conselheiro Dr. Haroldo Lais Ribeiro Jr. 

e verificar essas informações juridicas. Será realizado em 12/12/2018 às 18h00 

SALÃO PAULO FREIRE. Indicados votam. A conselheira Evelize solicitou 

empenho deste Conselho a fim de construir e analisar um estatuto voltado aos 

SUPERVISORES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. Em 12/12/2018 haverá 

apresentação das ações deste presente conselho. A repórter Juliana postará a 

ATA do conselho no site da Prefeitura Municipal como também divulgará a 

AUDIÊNCIA PÚBLICA.   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__________________________________ 



Evelise Assunta Padovani Monteiro_______________________________ 

Rita de Cásssia da Silva Tancredo_______________________________ 

José Carlos Grigolletto_________________________________________ 

Eliana Aparecida Martins de Medeiros_____________________________ 

Rosana Horschutz_____________________________________________ 

 

Convidados 

Cicero Landim_________________________________________________ 


