
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em dezoito dias do mês de setembro  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 senhora Presidente Evelize Assunta Padovani Monteiro, 

pela presença de todos. As escolas foram comunicadas da reunião via Diretoria 

Regional de Ensino.  Leitura da pauta pela senhora Presidente: Monitoramento 

PME ( enviado relatório ao email dos conselheiros, deverá ser lido para 

estudos na próxima reunião). Secretária de Educação justificou a ausência da 

comissão técnica. Devolutiva da Presidente sobre municípios que realizaram 

Concurso Público para gestores, a pedido da conselheira Paula em reunião 

anterior ( municípios que realizaram concurso público para gestores: São 

Bernardo, Porto Feliz, São Roque, São José do Rio Preto, São Caetano, Santo 

André, Cachoeira Paulista, Agudos, São Paulo ( Coordenador), Ribeirão 

Bonito, Paulínia, Cajuru, Itápolis, Jundiaí, Votorantim, Cotia, Santa Mercedes, 

Urupês, Cruzeiro, Miracatu, Guarulhos, Garça, Ourinhos, Ribeirão dos Índios, 

Cajamar, Araçatuba, Americana).  Justificativa do processo 4318/2019 pela 

chefe de gabinete de 22/04/2019. Outros assuntos e informes. Sugestão de 

pautas e ações para o mês de outubro. A chefe de gabinete, senhora Eliana 

solicitou convocação extraordinária para apresentação do Currículo Oficial da 



Educação Infantil do Município. Ficou estabelecida a data de 25 de setembro 

de 2019, às 18h00. Aprovado pelo presente conselho por unanimidade, após a 

chefe de gabinete apresentou o processo 4328/2019 sobre a contratação de 

lanches. Para atender as formações e eventos até a realização do pregão, em 

abril de 2019 a Secretaria fez uma compra direta   no valor de R$ 9.194,00. 

Foram solicitados três orçamentos e a vencedora foi a Padaria Bela Vista de 

Salto SP. Em junho de 2019, aconteceu o pregão para a contratação da 

Empresa que forneceria os lanches para os eventos realizados pela Secretaria 

(Mostra de Teatro, Desfiles, Reuniões, Formações , Jornada Pedagógica, etc). 

A vencedora foi uma empresa de Rafard/SP no valor total de R$ 52.550,00 

(produtos como bolo, refrigerantes, pães). A presidente solicitou empenho e 

mobilização para a divulgação da PROVA BRASIL SAEB 2019 para que atinja 

o município 80% por cento de presença, a fim de que o município possa ter os 

relatórios. A Chefe de Gabinete Eliana Medeiros, informou que será enviado 

bilhete aos pais e que o Departamento Pedagógico da Secretaria vai 

acompanhar as unidades no dia da aplicação. Foi apresentado  o Encontro 

Nacional da UNCME e a Chefe de Gabinete também informou que a Secretaria 

vai subsidiar o encontro de 2 membros . Dos conselheiros presentes  

demonstrou disponibilidade para o encontro nacional da UNCME os 

conselheiros Rodrigo (Secretário) e Evelize(Presidente) que também sugeriram 

o envio de moção dos prefeitos municipais da região para a manutenção do 

FUNDEB no dia do encontro. Colocada à votação, os conselheiros presentes 

votaram a favor do envio dos conselheiros (04 e 05 de novembro de 2019).  

Deverá informar à SEME a disponibilidade dos conselheiros. Também foi 

colocada à votação a participação dos conselheiros presentes no Encontro 

Regional em Piracicaba nos próximos dias 29 e 30 de outubro de 2019 

(confirmação dos conselheiros Rodrigo, Evelize, Adriana, Paula, Elaine, Gilson 

e Eliane). O conselheiro Rodrigo informou que o vice-presidente Haroldo Lais 

Ribeiro Júnior não faz mais parte do Jurídico da Prefeitura a partir de 

27/08/2019 e, portanto, assume a representatividade o sr. Paulo Vieira de 

Jesus. Em relação ao relatório de monitoramento do PME, o mesmo vence a 

partir de 27/10/2019. Ficou estabelecido para a próxima reunião o estudo deste 

relatório. Após, o conselheiro Rodrigo informou o teor do encontro da UNCME 

em Vinhedo/SP, intitulado Sistema Municipal de Ensino e o papel emancipador 



dos Conselhos Municipais. Deverá os conselheiros mobilizar para a 

manutenção do FUNDEB. Aprovado pelo conselho atual. Fundeb tem duração. 

Conselho – órgãos coletivos ( deliberar sem achismo) Conselho na Grécia – os 

mais velhos tinham conhecimento. Refletir sobre as deliberações. Sem reflexão 

não há deliberação. Refletir, estudar. Conselheiro representa o segmento. O 

conselheiro deve ir ao encontro do seu segmento e trazer as demandas. Como 

ação, enviar atas dos conselhos às escolas particulares que pertencem aos 

sistema municipal de ensino, porém nada impede de enviar as escolas públicas 

e privadas. Conselheiro que não comparece? Deverá o Ministério Público ser 

informado. Deverá ter 12 reuniões por ano e no mês de julho deverá acontecer 

a reunião. Suplente tem que saber tudo o que o titular faz e delibera. Análises e 

debates devem ser respeitosos. O conselheiro deve respeitar o grupo. O 

presidente poderá encerrar a reunião caso haja falta de respeito entre os pares. 

Assuntos encerrados não se discutem mais ( respeito aos resultados). Assunto 

encerrado não se discute mais. Matéria vencida não deve ser mais debatida. 

Conselho é Municipal. Saber de cor: LDB, Plano Nacional de Educação, Plano 

Estadual de Educação e Plano Municipal de Educação. Tem que ser livros de 

cabeceira. Exemplo: data base 31/03 – STF decidiu. Escola sem partido, 

inconstitucional. Calendário Escolar ( estado criou férias por etapa) Se o 

município concordar, poderá fazer. Exemplo: creche do Marília – formação 

aprender. Prejudicar o ensino dos alunos. O prédio não é nossa alçada. 

Conselho fiscaliza. O Conselho deverá atuar no parecer de instalação de 

Educação Infantil particular. Não é vigilância sanitária mas deverá atuar. 

Solicitar da SEME o relatório de escolas particulares de Educação Infantil, 

documentos de autorização e parecer do presente Conselho. A conselheira 

Paula convidou todos para analisarem a escola PRIMA.  Ficou deliberado que 

a Supervisão de Ensino deverá constar no ckeck-list das solicitações de 

documentação para abertura de Escola de Educação Infantil, o quesito 

“Parecer do Conselho Municipal de Educação” vigente. A partir de 2020 o Inep 

vai cobrar este Parecer. As escolas particulares de Salto deverão ser 

comunicadas. Escola que existe Educação Infantil, Fundamental e Médio é 

obrigação do Estado e Diretoria de Ensino. A supervisão do município deverá 

realizar encontros com o Conselho Municipal de Educação a fim de apresentar 

documentação dessas escolas. Deverá convidar os conselheiros em visitas às 



Unidades. Disponibilizados Termos de Visita ( modelo) para a realização 

dessas visitas. Conversar com a Secretária de Educação do município para 

promover esses encontros. Após, foi falado da inconstitucionalidade da Escola 

sem Partido ( artigo 40 da LDB – Projeto Político Pedagógico garante e o 

Ministério Público baseou-se nisso). O Conselho deve emitir parecer quando o 

tema for inconstitucional. O Conselho Municipal de Educação é guardião da 

legislação. Plano de Carreira não deverá ser discutido em reuniões de 

Conselho, mesmo que esteja na Meta do PME. É assunto de sindicato. O 

Conselho Municipal deve acompanhar o Plano Diretor da cidade. A Câmara 

Municipal de Salto deverá aprovar no Plano de Diretor, para que as escolas 

estejam em locais apropriados, não em locais distantes e em áreas de difícil 

acesso, assim como o posto de saúde e as áreas de lazer. Se aumentar gasto 

com transporte não é gestão. Conselho de Escola, acompanhar as avaliações 

institucionais. O município poderá solicitar Pro Infância, existem verbas para 

isso. O dinheiro do FUNDEB não entra na lei de responsabilidade fiscal. O CAE 

deve promover formação, sobre merenda escolar, ouvir os alunos se gosta da 

merenda. Enviar essas informações à empresa fornecedora. A conselheira 

Eliane participa do CAE de Salto. Todas as informações que o CME presta e 

prestará à comunidade deverá ser via ofício. Responder em três dias úteis. 

Todas as solicitações enviadas ao Executivo deverão ter respostas. Caso não 

as tenha, o Ministério Público deverá ser informado. Verificar se existem 

funcionários da saúde recebendo do FUNDEB. Caso contrário deverá ser 

cessado. Todas as escolas públicas e particulares, o CME tem o dever de 

informá-las com as datas e locais da reunião do presente conselho. Todos da 

unidade escolar devem participar, inclusive colocar bilhete na agenda dos 

alunos, pois a comunidade não tem direito à voto, mas tem que estar presente 

também. Inclusive enviar para a Câmara Municipal, o legislativo tem que estar 

presente e ficar a par do assuntos do CME. Convidar todos os diretores de 

escolas. O presidente dará a palavra quando for solicitado. O conselheiro 

Rodrigo neste momento apresentou o modelo de Termo de Visita da cidade de 

Suzano. Também apresentou um relatório analítico para visitas às escolas. 

Ficou estabelecido para tarefa de casa dos conselheiros: estudar o relatório 

técnico do monitoramento do PME. Conversar com a SEME para falar do INEP, 

agendamento de visitas às escolas. Participar dia 25/09/2019 às 18h00 reunião 



extraordinária para análise do novo Currículo da Educação Infantil do 

município. Analisar a Matriz Curricular (normatizar e devolver). Calendário 

Escolar não precisa de parecer do CME, mas fiscalizar o cumprimento dos dias 

letivos. Nada mais. Encerrou-se a presente reunião com os agradecimentos da 

senhora Presidente.  Eu (a) Rodrigo Lucas de Oliveira, Secretário e 

conselheiro,  digitei a presente ata a qual será lida e assinada pelos presentes. 
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Rodrigo Lucas de Oliveira___________________________________________ 

Evelise Assunta Padovani Monteiro___________________________________ 

Paula Francisco Ourique de Carvalho Baldy____________________________ 

Eliana Aparecida Martins de Medeiros_________________________________ 

Elaine Lourenço Pereira Ziburis_____________________________________ 

Eliane Carrijo City Vasconcellos_____________________________________ 

Letícia Mazzi de Lima______________________________________________ 

Gilson Mazzi_____________________________________________________ 

Adriana Aparecida Francelino de Souza_______________________________ 

 

 

 



 


