
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada  em  onze dias do mês de dezembro de 2019 do ano 

de dois mil e dezenove na cidade de Salto SP, às dezoito horas, com os 

membros do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, na sala 09 da 

Secretaria de Educação da Estância Turística de Salto. Iniciou-se a presente 

com os agradecimentos da presidente Evelize Assunta Padovani. Após, 

solicitou da Exma. Sra. Secretária de Educação Fernanda Barbutto a aplicação 

dos 25% à Educação, conforme legislação vigente.  Haverá em fevereiro de 

2020 a presença do Sr. Hamilton Lorenzatto para a explanação do final do 

quadrimestre 2019, completando assim a explanação dos investimentos. A 

situação é a atual: 28,6% empenhado, 24,75% liquidado, 24,39% pagos. 

Apresentou onde são gastos: folha de pagamento, transporte, manutenção de 

veículos, obras e ampliações, auxílio pecuniário nas três modalidades, ensino 

fundamental I e II, Creches e Pré-Escola. Formação não entra nos 25% e sim 

na Gestão Administrativa ( formação e viagens para formação). Termos de 

colaboração ( ASPAS, ADEVISA, APAE E ZOOM). PNAT ( não é suficiente). 

Material de escritório, luz, Internet, AVCB manutenção. Projetos como CIRCO, 

FANFARRA, sistema de segurança, gráfica, Mostra Estudantil, Ampliações e 

reformas pequenas como telhado, alambrado de quadra, viagens CEMUS I e 

XI ( Museus) Creches- subvenções e auxílio, manutenção de veículos, Internet, 

Luz, manutenção das escolas, obras ( maiores ampliações). Apresentou 



reformas nas creches do Independência, Vila Norma, Marília, Nair Maria, 

Cecap, Vila Ideal (nivelamento), Santa Marta ( divisórias), bebedouros, 

máquinas de lavar, tendas no Santa Ifigênia. Escolas de 0 a 5 anos, 

manutenção de veículos, internet, luz, transporte, Musicalização, manutenção 

dos prédios, caixa de água, projeto Mônica, mobilização escolar, vencimentos 

em folha. Pré-escola, equipamentos de informática, folha de pagamento, auxílio 

pecuniário, lanches e passeios. Informou que Merenda não entra nos 25% com 

um contrato de R$ 8.370.000,00. Vantagens fiscais, organizações patrimoniais, 

recursos, gráficas, folha, transporte, material de limpeza. Café e açúcar não 

entram. Não entram nos 25%: formação dos professores, ADI, servidores, 

manutenção do prédio central de atendimento. Já orçado para 2020 e as fichas 

são gastas por modalidade. Todos os gastos encontram-se no Portal de 

Transparência e todos os contratos firmados encontram-se à disposição. O 

material escolar será entregue em 31/01/2020. Haverá terceirização da frota de 

veículos da Educação. Sobre o processo de terceirização da limpeza também 

está em processo de recurso (pregão). As funcionárias retornarão á 

Administração e serão remanejadas. Em atendimento ao Plano Municipal de 

Educação, a Escola Maria Constança de Miranda Campos vinculada ao Cemus 

I será a Escola de tempo Integral com 125 crianças no horário das 7h00 às 

15h20. Em relação aos problemas levantados com as ADI, a Secretária afirmou 

que o problema deve-se à gestão da escola. Haverá concurso público em 2020 

e também contrato de 12 meses ( processo seletivo) para o atendimento do 

déficit de aproximadamente 50 professores. Esta presidência enviará o Plano 

de Ação para 2020 a fim de que a Secretaria analise as datas para aprovação. 

Agendamento para depois de 20 de janeiro de 2020 para análise do Regimento 

Interno e apresentação do Plano de Ação. O item destituição dos membros do 

presente Conselho foi apresentado, sendo deliberado pela maioria as 

destituições (ausência sem justificativa) da conselheira Rosana Horschutz 

(escolas estaduais) Professor Ademir ( EJA) e Paulo Vieira de Jesus 

(executivo). Os cargos encontram-se em vacância e seus suplentes serão 

convocados, os mesmos deverão ser indicados seus substitutos para ocupar a 

a suplência. Encerrou-se a presente reunião. Eu (a) Rodrigo Lucas de Oliveira, 

secretário, digitei a presente ata a qual será lida e assinada. 
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Rodrigo Lucas de Oliveira___________________________________________ 

Adriana Aparecida Francelino de Souza_______________________________ 

Eliana Aparecida Martins de Medeiros_________________________________ 

Gilson Mazzi_____________________________________________________ 

Evelize Assunta Padovani Monteiro___________________________________ 

Marília de Arruda Marcon Conral_____________________________________    

Rita de Cássia da Silva Tancredo_____________________________________ 

Fernanda Cristina de Almeida Barbutto________________________________ 

Letícia Mazzi de Lima______________________________________________ 

 

 


