
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTÂNCIA TURÍTICA DE SALTO/SP. 

Aos vinte e sete do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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. Presença do 

senhor Secretário de Administração, a fim de apresentar as contas do último 

quadrimestre. Disse que aumentou a gama de informações. Quadro de receita 

do município. Fundeb 64% de gasto com o pessoal. Despesa empenhada: 88 

milhões. 71% encargos e pessoal. História dos 25% ( artigo 212 CF). Base de 

cálculo 256 milhões ( aplicação 64). Saldo de 2 milhões a pagar para 2019. 

Fundeb mínimo de 60%. Ficou acertado um próximo encontro para falar sobre o 

fechamento trimestral. Após esclarecimentos do senhor secretário registrada a 

presença do SR. Fenando do Rotary da cidade de Salto, informando sobre as 

atividades e expectativas rotarianas relacionadas à Educação para que haja 

maior envolvimento das entidades educacionais. Citou sobre a verba 

disponibilizada para bolsas de estudos, dizendo que há necessidade de respeitar 

os limites e trâmites. No momento há disponibilzados mais de trinta mil dólares. 

Para que esse montante seja utilizado, necessidade de envolvimento de outro 



Rotary. Quando há fortes parcerias entre os envolvidos o projeto é viável. O 

Rotary atua em várias áreas. O objetivo é fazer uma parceria para uma educação 

de qualidade, com oferta de bolsas. A modalidade é Ensino Médio. E o foco são 

alunos carentes. O Rotary poderá fazer parcerias com escolas privadas para que 

o aluno tenha ensino de qualidade para crianças que não conseguem atingir 

resultados. Deixou o contato Rotary intercâmbio: fernando.santo@fsaa.com.br, 

telefone 9 9688 8101. Projeto formar líderes em três anos. Após, foi falada sobre 

a retomada do horário do EJA. Assunto comentado em 20/02/2019. Não foi 

supervisor de ensino e nem Secretaria que mudou o horário. A secretaria 

estruturou a matriz curricular de acordo com a legislação. Não existem registros 

onde a ex Secretária de Educação Sra. Milta Ribeiro Maron tenha dado 

autorização para sair mais cedo. Então, foi corrigido para seguir a legislação. O 

conselho poderia ser penalizado. Após, o Presidente explicou que a UNCME 

pediu informação para filiação. Falou sobre o cronograma de limpeza das 

escolas. Falou sobre o lixo subterrâneo da Escola Joseano Costa Pinto (não 

terminado). Após, falou sobre o corpo de bombeiro ( curso de brigada- 

autocertificado). Relatório do P.M.E. até 05/04/2019 com correção e assinatura 

da equipe técnica. Apresentado o projeto mirim Programa Câmara da Juventude 

P.C.J Resolução 3/2018. Envolvimento de todas as escolas do 9º ano  e Ensino 

Médio. 17 titulares e 17 suplentes. Foi apresentado em ATPC nas escolas 

públicas e já escolhidos os alunos da Rede Estadual ( faltando escolas 

municipais e particulares). Brevemente reunião com a conselheira Evelize para 

acertar os detalhes. Após foram apresentados contratos com a SME e 

estabelecido o dia 10/04/2019 para discutir Segurança Pública nas escolas na 

Câmara Municipal de Salto – Fórum promovido pela Associação Comercial. Foi 

apresentado levantament de 546 PI e PII ( 14 Magistério). Quem tem o 

Magistério tem o direito de exercer o cargo. Graduação 232. ( 300 graduações e 

Pós). O Jornal Primeira Feira obteve resposta. Prioridades: Laguna, Jardim 

Marília e Nair Maria. ( projeção de 6 salas Cemus V). Projeção para o segundo 

semestre: Fundamental no Jardim das Nações. Após, o Presidente falou sobre 

as visitas realizadas: CEMUS IV E II ( espaço para secretaria já funcionando); 

suplente de vaga Pai Educação Infantil. Aprovada reunião extraordinária.  O 

presidente agradeceu a presença de todos. Eu  Evelize Assunta Padovani 
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Monteiro e secretária do Conselho Municipal de Educação da Estância Turística 

de Salto, digitei a presente ATA que será encaminhada por e-mail. 

 

 

 

27/03/2019 

 

Rodrigo Lucas de Oliveira_______________________________________ 

Eliane Carrijo City Vasconcellos__________________________________ 

Rita de Cásssia da Silva Tancredo_________________________________ 

Adriana Aparecida Francelino de Souza_____________________________ 

Eliana Aparecida Martins de Medeiros_______________________________ 

Paula Francisco O. de C. Baldy____________________________________ 

Ademir Constante de Melo________________________________________ 

Marília de Arruda Marcon Conral___________________________________ 

 

 


