
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTÂNCIA TURÍTICA DE SALTO/SP. 

Aos dezessete  dias do mês de abril 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. Foi apresentado 

pelo Presidente o Projeto Câmara da Juventude, promovido pelo vereador 

Edemilson Pereira dos Santos. Das escolas estaduais foram 17 alunos 

escolhidos por perfil pelos diretores. Selecionados do 9º ano ao 2º Ensino 

Médio ( 12 vagas paras as estaduais, 04 para as particulares, 01 para o Cemus 

V). Apreciado pelo presente Conselho. Após foi apresentado o Projeto de 

Investimentos do Rotary saltense ( escolas particulares 120 mil dólares). 

Tecnologia às escolas particulares. Em troca bolsa de estudos para alunos 

carentes. O presente CME poderia monitorar e acompanhar. A conselheira 

Rosana Horschutz questionou a função do presente conselho, alegando que 

essa não seria a função do CME. Solicitou o registro em ata de uma 

reclamação de uma mãe sobre a prova oferecida pela escola ANGLO de Salto. 

Deveriam ser contempladas 15 crianças e a filha passou em 15º lugar. Solicitou 

a lista de contemplados à Secretária de Educação Fernanda Barbutto. A 



secretária ficou de apresentar esta lista de contemplados da bolsa de estudos 

do Colégio Anglo de Salto. Pediu ao conselheiro presidente que usasse de 

transparência e a escola também, já que o filho do presidente deste CME fora 

contemplado e de outros filhos de professores. O processo de oferta deve ser 

transparente. Quais os critérios estabelecidos? Houve divulgação da nota de 

quem foi contemplado? Não há discussão sobre os projetos mas a função do 

Conselho. O foco é o aluno. Guardiães da legislação. A função em si do 

presente CME não está sendo feita. O projeto Câmara é muito bom, o projeto 

Rotary é muito bom, mas não é essa a função do Conselho. Solicitou estudo da 

nova resolução ALFABETIZAÇÃO. Solicitou que retirasse do grupo de rede 

social pessoas que não fazem parte deste conselho. A conselheira Evelize 

sugeriu que todos enviassem sugestão de pautas previamente, através do 

grupo de rede social. Que a intenção de fato é que os conselhos se acabem, se 

for para discussão de projetos tais como Câmara, Rotary etc. O presidente 

Rodrigo disse que seu filho estudava na escola municipal e concorreu como 

todos que tiveram direito e os critérios utilizados, foram em comum acordo 

entre a escola Anglo e a SEME. O Projeto Rotary, Rodrigo vai levar a 

informação diretamente ao Dr. Fernando, e que o mesmo deve procurar a 

SEME para iniciar o projeto. Foram apresentados pelo presidente valores e 

explicação de contratos: ampliação nas escolas, obras e fiscalização. Convidou 

os presentes para Reunião sobre Segurança Pública nas escolas no próximo 

dia 24 de abril de 2019, na Associação Comercial de Salto, 18h00. A 

conselheira Eliane Carrijo presenciou um GM chamando a atenção de uma 

mãe de aluno no Cemus III, Estação. Pediu para que o Conselho solicitasse 

orientações à GM. A conselheira Rosana disse que não seria da alçada do 

Conselho tal solicitação. Convidou os presentes à apresentação do Plano 

Municipal de Salto SP na Semana de Ação Mundial 2019 ( 

http://semanadeacaomundial.org/comoparticipar). Em relação ao nosso PME o 

técnico Celso Iversen ( Undime) não possui informações do MEC. É preciso 

cobrar a meta 6 ( Escola de Tempo Integral) no Município. Previsão para o 

Cemus VII Salto de São José. A conselheira Rosana disse que não é fazer por 

fazer ( tempo integral). É preciso profissional especializado, carga horária. 

Quanto às creches – precisa de planejamento, ação didática. Há modelos de 

terceirizadas na cidade de Indaiatuba. O presidente convidou para visitação em 

http://semanadeacaomundial.org/comoparticipar


creches em Atibaia/SP ( modelos) 32 creches ( 14 terceirizadas). Análise das 

creches de Salto: excesso de crianças, não há creches suficientes, sem 

reformas, alta rotatividade, mães que não trabalham. A conselheira Rosana 

disse que deve ter vontade política. Deve haver plano de desenvolvimento 

humano, consciência de advogados que entram na justiça sem conhecer a 

realidade, fase mais importante da criança, estímulo, amor. Salto carece disso. 

Tem que matricular mas não há capacidade. Deve haver investimento de 

verdade. A conselheira Adriana disse que deve haver comprometimento com a 

criança. O conselheiro Dr Haroldo disse também que deve haver 

comprometimento do servidor público. A conselheira Paula apresentou o 

compromisso de Atibaia. Que o Ministério Público age com bom senso e não 

permite superlotação nas creches. Que perde a vaga se não comparece. A 

conselheira Rosana apresentou exemplos de uma Unidade em Campinas/SP. 

Que no ato da matrícula deixa bem claro aos responsáveis que deverá ter 

presença, de profissionais como psicóloga e outras. Falta?  Informar 

imediatamente os responsáveis a perda de vaga. Chamar para a 

responsabiidade. O conselheiro Haroldo falou da Constituição de 88 ( excesso 

de direitos e poucas responsabilidades). Que o MP quer acabar com a 

terceirização. A conselheira Rosana disse que precisa de estudos, viabilidades 

e plano. Que terceirizar é muito fácil, mas é armadilha para político. O 

presidente posteriormente apresentou o Ofício 881/2019 da Associação Centro 

Saltense e Brasileiro de Formação de Atletas, do senhor Marcos Batalha, 

solicitando cópias das atas do presente Conselho. Ficou acordado que o 

conselheiro Dr. Haroldo deverá analisar o pedido e emitir resposta ao presente 

conselho. Que a legislação é pública e todos têm acesso aos registros. Haverá 

futuramente presença do Sr. Fernando, secretário de Finanças para 

apresentação dos 25% investidos em Educação ( trimestral e LDO) aos 

presentes conselheiros e também do FUNDEB. Após, o Presidente apresentou 

os níveis de proficiência do SARESP 2018 daS ESCOLAS de Salto/SP. A 

conselheira Rosana disse que há melhoras no Ciclo I e o Governo Federal quer 

mudar. Quantos alunos fizeram a prova? Reprovados, abaixo do básico?. 

Abaixo vale 3, Adequado vale 2 e Avançado vale 0. A escola tem que focar nos 

que possuem dificuldades. O que é bom vai sozinho. Se tiver retenção e 

evasão os resultados caem. A Educação tem que ser para todos. O conselheiro 



Hardoldo disse que a promoção automática não estimula os alunos. Após o 

Presidente Rodrigo Lucas de Oliveira apresentou seu desligamento da 

Presidência alegando problemas pessoais. Que o conselho deve apresentar 

sugestões que fazem parte das funções do Conselho. Disse que a UNCME o 

ajudou muito e foi parceira. Agradeceu aos colegas presentes. Que acredita 

que a visitação nas escolas é fundamental. Neste momento o conselheiro Dr 

Haroldo disse que a saída é de foro íntimo. Que ao tomar ciência do novo 

cargo do Presidente como assessor de um vereador poderá ser compatível e 

se não o for o conselho é soberano para decidir.  A conselheira Rosana disse 

que o grupo não pode decidir se o conselheiro Rodrigo fica ou continua como 

conselheiro, pois o mesmo é que tem que decidir, pois essa questão passa 

pelo campo da ética sim, mas é ele quem irá saber se conseguirá separar a 

sua função de assessor com a de conselheiro, onde começa uma e termina 

outra. A conselheira Rosana lamenta que em muitos momentos o Conselho foi 

usado politicamente. O presidente disse que a vice-presidente professora Rita 

será informada e que se declinar deverá haver novas eleições. Que foi 

concluída a inscrição UNCME. Nada mais a ser tratado, o presidente encerrou 

a reunião. Eu  Evelize Assunta Padovani Monteiro, Secretária do Conselho 

Municipal de Educação da Estância Turística de Salto, digitei a presente ATA 

que será encaminhada por e-mail. 
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