
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTÂNCIA TURÍTICA DE SALTO/SP. 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se 

às dezoito horas os membros conselheiros abaixo mencionados, sob a 

Presidência da senhora Evelize Assunta Padovani Monteiro, na sala nove do 

CEC, sito à Rua Prudente de Moraes, Salto/SP. Iniciou-se a presente reunião 

com os agradecimentos da senhora Presidente pela presença de todos. 

Apresentou o senhor Fernando Amâncio Camargo, Secretário de Finanças da 

Prefeitura Municipal de Salto. Convite para expor a todos os conselheiros a 

prestação de contas do 3º Quadrimestre 2018/2019. A conselheira Rita da 

APEOESP solicitou esclarecimentos sobre a forma dos gastos do FUNDEB. O 

secretário disse que publica quando o Tribunal de Contas autoriza. Salto tem 

muita preocupação com prazos ( AUDESP). Após explicou sobre os recursos 

próprios (25%) ICMS, FPN, IPVA. Explicou o artigo 58 da Lei 4320/64 ( controla 

a contabilidade), licitações, empenhos, liquidação, restos a pagar, pagas, 

margens, excedentes, saldo de restos, prazos, quadro do FUNDEB, 

porcentagens 60% magistério, 40% outros ( Salto avançou em 68,69% e 

31,31% outros). 100% é folha de pagamento. Gastos: alunos, professores, 

manutenção. Apresentou gastos com encargos 2018 ( salário de péssoal e 

encargos), fonte de recursos ( empenhadas), fonte 2 ( demais recursos), fonte 



1 ( recursos próprios) ( complementares com recursos da Prefeitura). 

Apresentou as principais despesas realizadas: pessoal e encargos 71,91%, 

materiais de consumo 8,97%, prestação de serviços 13,67%, outros 5,46% = 

88.363.762,90. Após, o conselheiro Rodrigo apresentou a situação atual do 

Plano Nacional de Educação, metas 1 a 20, disponibilizando ppt para 

apreciação. Meta 01 – Creches ( ainda falta atingir 8,5 pp ) 0-3 18,1% pp/ Meta 

02 Ensino Fundamental ( melhorar o desempenho e reduzir evasão) 6 a 14 

falta 2,2 p.p.; 16 anos falta 19,1 p.p, Meta 03 Ensino Médio: 15 a 17 falta 8,7% 

p.p., Meta 04 Inclusão ( frequência à escola) faltam 17,5 % p.p.,  Meta 5 

alfabetização infantil: Leitura ANA 21,7% abaixo do básico, Escrita ANA 14,5% 

abaixo do básico, Matemática ANA 23, % abaixo do básico; Meta 6 Educação 

Integral falta 21,4% para atingir 50% Indicador 6/B; Meta 7 Educação Básica- 

Anos Iniciais falta 0,5pp., Anos finais, falta 1,0% Ensino Médio falta 1,5% ( 50 

pontos PISA) Meta 8 – 18 a 29 anos falta 1,8%; área rural falta 3,5 p.p., Meta 9 

alfabetização EJA 15 anos falta 0,7 p.p., analfabetismo funcional 15 anos falta 

7,4p.p., Meta 10 EJA Profissional falta 23,5 p.p., Meta 11 Educação 

Profissional e Ensino Médio Número de matrículas ( ainda faltam 3.017.032). 

Meta atingida 50% em ensino público; Meta 12 – 18 a 14 anos Ensino superior  

falta 15,4 p.p., meta 13 – titulação na educação superior meta atingida – 

doutorado – meta atingida; Meta 14 -Pós Graduação – meta 60.000 ainda falta 

386 p.p., doutorado 25.000 ainda faltam  4.397; Meta 15 área de atuação dos 

professores – falta 53,4 p.p., anos iniciais ( professores cuja formação superior 

está adequada) falta 41,0p.p., ensino fundamental 49,1 p.p., ensino médio 39,6 

p.p., Meta 16  professores com pós-graduação 13,8 p.p., que realizam cursos 

de formação continuada falta 64,9 p.p., meta 17 valorização dos profissionais 

do magistério falta 25,2 p.p., Meta 18 Plano de Carreira – pressão fiscal em 

estados e municípios ainda falta 44 p.p., meta 19 gestão democrática 

selecionam diretores falta 29,6 p.p., eleições falta 94,1 p.p., meta 20 

financiamento da educação de 0 a 10 – 6,2. Os materiais de estudos foram 

disponibilizados a todos os conselheiros. Após a conselheira Rosana solicitou 

resposta ao Concurso elaborado pelo Colégio Anglo. A Secretária Fernanda e 

esta Presidente ficaram responsáveis pela lista e por comparecer à Unidade 

para esclarecimentos. A conselheira Evelize leu a resposta do Dirigente 

Regional de Ensino sobre questionamentos da Meta 6 Ensino Integral nas 



escolas da Diretoria de Ensino Região de Itu (ofício 12/2019). Após a secretária 

de educação Sra. Fernanda foi questionada sobre a meta 19 Gestão 

Democrática. A secretária informou que os diretores passam pelo Conselho de 

Escola para análise das propostas, más as mesmas são submetidas ao prefeito 

municipal para nomeação porque é um emprego em comissão e o processo de 

escolha está de acordo com a lei 2810/2007. Não foi alterada a forma de 

escolha, no entanto nos anos anteriores houve alguns equívocos em relação a 

interpretação da lei 2810/2007. Os gestores nomeados serão avaliados 

anualmente. Após, ficou estabelecido pelos conselheiros que na reunião de 21 

de agosto de 2019, teremos como pauta: continuação da apresentação do 

Secretário de Finanças, Sr. Fernando ( despesas), apresentação  - Processo 

4328/2019 – 22/04/2019 – Secretária de Educação – Sra.Fernanda Barbutto  ( 

não deu tempo de apresentar nesta reunião), Recurso com Agravo 1171625- 

STF – Dr. Haroldo Lais Ribeiro Jr., devolutiva à conselheira Rosana Horchutz 

sobre o Concurso da Escola Anglo e outros que poderão ser solicitados 

previamente por este colegiado.  A presidente agradeceu aos trabalhos 

desenvolvidos nesta reunião, despediu-se e encerrou a reunião. Nada mais. Eu 

(a) Rodrigo Lucas Oliveira, secretário, digitei a presente ata  a qual será lida e 

assinada pelos presentes.  
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