
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTÂNCIA TURÍTICA DE SALTO/SP. 

Aos doze dias do mês de dezembro 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. O objetivo da 

reunião ordinária é apresentar a composição do conselho, seguindo o 

regimento para as eleições biênio 2019/2020. Apresentou a falta da seguinte 

composição: 1) Representante Suplente do poder executivo; 2) Representante 

titular e suplente dos docentes da educação Infantil municipal (creche); 3) 

Representante suplente da Educação municipal de Jovens e Adultos; 4) 

Representante titular de pais da educação infantil municipal; 5) Representante 

titular de pais da rede estadual municipal. Após, apresentou retrospectiva das 

ações desta gestão biênio 2017/2018: a) eleições 2017/2018; b) Cartão 

Municipal Escolar; c) EJA Municipal; d) retomada do Plano Municipal de 

Educação; e) projeto criado pelo CME em parceria com o Conselho de 

Segurança EDUCASEG; e) prestação de contas da SEME/SALTO SP; f) 

Visitas às escolas estaduais, municipais e particulares; g) Cadastramento das 

entidades de Educação; h) visita à Nutriplus- avaliação da merenda escolar 



municipal; i) reuniões com representatividades da Educação e Segurança 

Pública ( minimizar a violência nas escolas); j) avaliação municipal da Escola 

“Maria Constança”; k) realização da primeira AUDIÊNCIA PÚBLICA do C.M.E; 

l) verificação de conclusões de obras; m) entrega de materiais escolares e 

mudanças para 2019; n) reunião com a ASSISTÊNCIA SOCIAL para 

apresentação do EDUCASEG; o) discussões sobre o novo sistema de 

avaliação da Rede Municipal; p) apresentação de vacãncia no CME; q) 

CONAE; r) EJA estadual e EJA Municipal; s) Regimento Interno da Rede 

Municipal; t) contratos administrativos da SEME; u) ações do CME site 

Prefeitura Municipal. V) atendimento aos pais, presente no CME; x) presença 

de funcionários da SEME para prestação de esclarecimentos. z) participação 

no Congresso em Atibaia/SP Uncme; 1a) engajamento da alimentação dos 

dados para apresentação real do PME ( particulares, municipais, estaduais); 

1b) análise do IDEB das escolas ( comparação com outros municípios); 1c) 

participação dos conselheiros Prêmio Câmara do Meio Ambiente; 1d) 

participação de conselheiros junto à Câmara Municipal homenagem ao dia dos 

professores; 1e) reuniões com o Dirigente Regional de Ensino, professor 

Claudemir Braz de Campos; 1f) renovação dos convênios ( fomento) com as 

entidades da Educação Especial; 1g) parceria da SEME com a escola ANGLO 

SALTO SP ( bolsas de estudos) e futuramente com a escola Colégio Sagrada 

Família. 1H) segunda AUDIÊNCIA PÚBLICA – monitoramento do Plano 

Municipal de Educação. Agradeceu a todos pelo empenho.  Algumas ações 

foram destaques em parceria com a nova gestão: a) preparação para 

participação no CONAE; b) filiação à UNCME ( engajamento para a formação 

completa do CME); c) estudar e criar um regimento para a Supervisão de 

Ensino da Rede Municipal de Salto; d) busca mais efetiva de dados da Rede 

Estadual de Ensino, referente às metas do PME. Após, a conselheira Rita, da 

APEOESP apresentou a todos o FÓRUM  FUNDEB que será realizado em 

janeiro de 2019 com o tema “O papel do Conselho – FUNDEB”. Disse também 

sobre o Seminário de Formação de Conselheiros no início do ano, do Conselho 

da Mulher. Pediu para estudar o Plano de Carreira dos professores. Todos 

convidados. Após, o Secretário de Educação José Carlos Grigoletto, informou 

que no próximo dia 19/12/2018 iniciam as obras do IFESP no bairro Rancho 

Feliz. Sobre o Senac, as obras estão em fase de conclusão e a previsão de 



inauguração será em março de 2019 ( SENAC). O presidente Rodrigo disse 

que nos dois anos foram anos de intensos debates, muita aprendizagem e que 

tem muito a agradecer a todos pelo apoio, principalmente do senhor Secretário 

José Carlos Grigoletto, que sempre prestou um bom atendimento a este 

Conselho. Agradece ao Departamento pedagógico de Educação pelo apoio. 

Não seguirá como Presidente por motivos particulares. Apoiará a equipe 

sempre que for necessário. Neste momento, a pedido do conselheiro Haroldo 

foi solicitada a leitura do artigo 29 do presente Regimento. É preciso sempre 

atentar-se para um Conselho alheio ao partidarismo e sim para a busca comum 

das questões educacionais do município. O conselheiro professor Ademir 

elogiou o Curso ministrado pela SEME (Comunicação não violenta) sobre fala 

com o senhor Fabiano. A conselheira Eliane elogiou os conselheiros, que se 

respeitam, se gostam e que gostaria que o atual presidente fosse escolhido 

para a continuidade dos trabalhos. A conselheira Rosana disse que houve um 

processo de amadurecimento no grupo. Houve um mandato mais dinâmico. 

Está acontecendo um processo de amadurecimento. Que nos anos 

subsequentes tiraremos de letra questões que foram difíceis neste ano. Que às 

vezes não comunga das mesmas idéias do grupo e que é nos embates que o 

grupo cresce e fortalece. Criticou também o parecer final do presidente 

Rodrigo,quando disse que terminamos o ano de 2018 com o maior feito do 

Conselho Municipal, se referindo a parceria com escolas particulares quanto a 

distribuição de bolsas de estudos, na visão da conselheira Rosana, a função do 

grupo é trabalhar para melhorar o ensino público e que essa parceria não 

reflete o objetivo, afinal, aplicá-las e devolve-las para que eles (escola 

particular) peneirem nossa clientela e fiquem com o que temos de melhor, não 

parece ser uma ação para melhorar a educação pública. A conselheira Rita da 

APEOESP concorda com a conselheira Rosana e que essas parcerias devem 

ser apreciadas anteriormente pelos conselheiros para depois firmarem acordos. 

A conselheira Eliane disse que foi sim comentado em reuniões a parceria com 

as escolas particulares e o presidente Rodrigo reforça que na reunião do dia 28 

de novembro foi comentado novamente a parceria com a escola Anglo, e que a 

SEME já tinha dado o aval para aplicação das provas. O conselheiro e 

secretário de educação José Carlos Grigolletto comenta que foi chamado para 

uma reunião na escola Anglo, junto com o presidente Rodrigo e aceitou a 



proposta de parceria, pois achou válido esse benefício aos alunos da rede 

municipal e isso é um bom teste de avaliação dos alunos. Segundo o 

mantenedor da escola Anglo Fábio e o diretor Derval, a bolsa será do 6º ao 9º 

ano.  Rodrigo lamenta a diretoria de ensino não ter dado o retorno, pois 

também estendeu a parceria a rede estadual.  A conselheira Evelize disse que 

toda parceria deve sim ser feita e que cercear o direito do aluno em participar 

de todas as ações não seria justo. A escola Cemus XIV, enviou a SRa. Letícia 

Mazzi de Lima para representante titular de pais da educação infantil municipal, 

em substituição a Paula Coope Vale que recebeu a renúncia tácita. Não 

conseguimos representante de docentes da rede municipal de educação infantil 

I (creche). A representante titular de pais da rede estadual municipal Emilia 

Lopes Borba, não fará mais parte do grupo, pois seu filho em 2019, irá 

ingressar na faculdade e a suplente Camila Pereira de Souza Santos, enviou a 

carta com o pedido de saída do C.M.E. A conselheira Rita Diniz, disse que tem 

duas mãs da escola Dolores Antunes da Silva, interessadas em participar. O 

presidente Rodrigo pediu para que elas venham na primeira convocação da 

reunião de fevereiro de 2019. Após, foi decidido coletivamente que as eleições 

deveriam ser transferidas para fevereiro de 2019, em reunião previamente 

convocada, pois estaria havendo divergências entre os membros na escolha de 

um novo Presidente. Foi então deliberada a reunião para eleições no próximo 

mês de fevereiro de 2019. 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__________________________________ 

Rita Leite Diniz________________________________________________ 

Rita de Cásssia da Silva Tancredo________________________________ 

Adriana Aparecida Francelino de Souza____________________________ 


