
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTÂNCIA TURÍTICA DE SALTO/SP. 

Aos quinze  dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se 

às dezoito horas os membros conselheiros abaixo mencionados, sob a Vice-

Presidência da senhora Rita Tancredo, na sala nove do CEC, sito à Rua 

Prudente de Moraes, Salto/SP. Iniciou-se a presente reunião com os 

agradecimentos da senhora vice-presidente pela presença de todos. A Vice-

Presidente Rita Tancredo informou aos presentes que o conselheiro Haroldo 

Lais Ribeiro Jr estaria em reunião com senhor Prefeito sobre o projeto “Muralha 

Digital” e que brevemente chegaria à reunião. Que o senhor Fernando, 

convocado para apresentar o tema FUNDEB também não estaria presente pelo 

mesmo motivo. O ex-presidente Rodrigo falou que o Sr. Fernando deverá 

comparecer em junho/2019 e falar sobre o FUNDEB. Serão dadas 

informações, orientações e que o conselho FUNDEB deverá estar presente. Na 

última reunião em 14/05/2019 do FUNDEB foi falado que apresentariam a este 

presente conselho as orientações solicitadas. Sobre outro assunto, SITE da 

Prefeitura, o conselheiro Haroldo virá para falar sobre o tema. Após, a vice-

presidente deu a palavra ao conselheiro Rodrigo para falar sobre a Meta 06 – 

Escola Integral- que desde 2015 da votação do PME, ainda não há respostas. 

A representante da SEME, conselheira Eliana disse que a SEME irá apresentar 



o Planejamento para 2020 e que o CEMUS VII está cotado para ter o programa 

integral. A conselheira Evelize enviará ofício ao senhor Dirigente Regional de 

Ensino DER/ITU, a fim de solicitar informações sobre novas escolas em tempo 

integral. Aproveitou para apresentar o PROGRAMA INOVA EDUCAÇÃO a 

todos os presentes. O conselheiro Rodrigo solicitou que visitassem outras 

cidades com experiências exitosas em Educação Integral. A convidada Emilia 

do Sindicato disse que o quadro de funcionários do Magistério em Salto está 

defasado. Solicitou informações sobre concursos nesta área e perguntou sobre 

terceirização no transporte de educação e limpeza. A representante Eliana da 

SEME disse que houve de fato reunião na SEME a fim de apresentar aos 

motoristas ( que serão remanejados) o plano de terceirização nos setores. Os 

ônibus quebram muito e o processo de conserto é moroso. Na terceirização, há 

mais agilidade nestes aspectos. Responsabilidade da empresa em oferecer 

serviço rápido e eficiente. A frota da GCM não é terceirizada. A SEME ficará 

com o transporte dos deficientes. Rural e infantil serão terceirizados. Há ainda 

estudos sobre o pregão, geolocalização, processo. Nada específico. Processo 

demorado. A conselheira Eliane Carrijo perguntou se irá haver CONCURSO no 

município. A representante da SEME disse que há previsão para o concurso, 

más não há data prevista. A senhora Emília ( assessoria do sindicato) informou 

que 30 ADI foram reprovadas na avaliação psicológica. A conselheira Rita 

Tancredo solicitou informações da equiparação PEB I e PEB II. A senhora 

Emília disse que o sindicato está agilizando o Projeto ( avaliação na TL para 

descer à Câmara) equiparação escalonada. Data de corte: abril. Houve acordo 

coletivo e a equiparação acontecerá. Com a chegada do conselheiro Haroldo 

Ribeiro Jr o mesmo explicou e informou sobre a deformidade da Lei. Que na 

Justiça a qualificação ficou solta para Cursos em quaisquer áreas. A 

representante da SEME disse que no Município é observada a qualificação 

dentro de sua área, analisada pelo Supervisor e assim deferido. Em 2000 todos 

deveriam ter Pedagogia. PEB I salário menor. A Luta é desde 2007 ( existem 

diferenças de até 8% na equiparação). Após, o dr. Haroldo apresentou o site da 

Prefeitura, onde informações sobre o Conselho Municipal de Trânsito são 

postadas para conhecimento púbico. Solicitou que o presente Conselho 

também poste todas as informações: atas, fotos e outros para dar 

transparência dos trabalhos realizados pelo presente Conselho. Enviar à 



imprensa aos cuidados da Késsia. Abriu o link que deverá ser enviado para 

postagem das informações. “Providenciar publicação – link da Educação 1563. 

Enviar para publicação sempre em PDF. Atualizar também os nomes dos 

conselheiros atuais. Após, o conselheiro Rodrigo apresentou o Contrato de 

R$165.000,00 ( provas para a Rede Municipal). A representante da SEME 

Eliana explicou que houve licitação, as provas de fato demoraram para chegar, 

por causa de pregão e recursos. Todos os gestores foram avisados para 

também avisarem o professor do atraso. Que poderiam utilizar outras 

avaliações para fechamento de bimestre. As provas deste pregão foram para 

avaliar a Rede ( como faz o SARESP – Estado). Poderão também utilizar as 

notas dessas provas para o 2º bimestre. Utilizar os instrumentos que são deles. 

A avaliação da rede foi para avaliar as habilidades do Currículo. Supervisor de 

Estado elogiou a construção da avaliação da rede municipal. Também houve 

de construção de questões ( questão de Matemática sem resposta). Não houve 

problema de impressão. Para o próximo bimestre não haverá problemas. A 

licitação foi para avaliar bimestralmente no ano de 2019. O conselheiro Haroldo 

explicou o processo de licitação: processo, documentação, certidões e 

recursos. A conselheira Paula solicitou informação sobre os valores, se são 

anuais. A SEME respondeu que sim, não só para essas avaliações e sim para 

Proposta Pedagógica, Cadernos, Documentos de Secretaria. O conselheiro 

Rodrigo solicitou que registrasse em ata a preocupação sim dos professores e 

que as notas serão utilizadas no segundo bimestre. A SEME informou que a 

tabela é bimestral, avalia as habilidades ( de toda a rede), o professor usa as 

notas para ele, e que os dados vão para a SEME para mapear. Explicou sobre 

as notas on line e as planilhas ( hipóteses cores) que ainda não estão on line. 

Que o sistema está sendo ajustado. Após, o conselheiro Haroldo disse que em 

relação ao pedido do sr. Marcos para que o fornecimento das atas xerocadas, 

respondeu que o custo é grande e que irá informar o sr. Marcos Bataglia que 

poderá utilizar as postagens no site da PREFEITURA, que brevemente serão 

feitas pelo conselheiro Rodrigo. Ficou estabelecido pelos presentes 

conselheiros que a a população poderá frequentar as reuniões, mas deverão 

reportar-se aos Conselheiros que assim representarão através de votação. 

Neste momento, a vice-presidente entregou à secretária Evelize o pedido de 

renúncia ( declinou de sua posição de vice-presidente e solicitou que fosse 



realizada nova eleição para a indicação de Presidência, Vice-Presidência e 

Secretário. Com quórum de 1/3 dos membros foi realizada a eleição, ficando 

assim constituído: PRESIDENTE- EVELIZE ASSUNTA PADOVANI 

MONTEIRO. Vice-Presidente: HAROLDO LAIS RIBEIRO. Secretário: 

RODRIGO LUCAS DE OLIVEIRA. A conselheira Paula neste momento 

solicitou a todos mais urbanidade e trato com os colegas. Agradeceu os 

trabalhos do ex-presidente Rodrigo. Solicitou dois assuntos por reunião. O ex-

presidente Rodrigo agradeceu e que nestes dois anos e meio de mandato 

nunca recebeu sugestões de pauta. Concorda que muitos assuntos são 

desviados. Que o grande objetivo do Conselho é fiscalização. Foi eleito pelos 

presentes para que o ex-presidente Rodrigo continue com a alimentação dos 

dados do Plano Municipal de Educação. Assim ficou acordado para a próxima 

reunião: FUNDEB ( apresentação, orientação e prestação de contas) e PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( monitoramento). Em relação à UNCME, o 

secretário atual Rodrigo continuará no grupo e trará notícias para os demais. 

Lembrando que o boleto da UNCME vence dia 31/05/2019. A conselheira 

Paula solicitou a todos se poderia haver objeção em relação à indicação dos 

nomes à presidência, vice-presidência e secretariado. Todos votaram por 

unanimidade pela indicação dos nomes. A senhora Cleusa entendeu que era 

para aprovar a votação. Explicado a ela que seria já a votação para 

presidência, votou a favor.  Horário para início: 18h00 – para término 19h30 ( 

20 minutos de tolerância) foco somente na pauta.  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. 

15/05/2019 

Rodrigo Lucas de Oliveira________________________________________ 

Eliane Carrijo City Vasconcellos___________________________________ 

Eliana Aparecida Martins de Medeiros_______________________________ 

Haroldo Lais Ribeiro Junior_______________________________________ 

Rita de Cássia da Silva Tancredo___________________________________ 

Paula Francisco O. de C. Baldy_____________________________________ 
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Cleuza Maria Correa Razeira__________________________________ 

Evelize Assunta Padovani Monteiro_____________________________ 

 

 

 

 


