
 

 

 

 

 

ATA DA  PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO ESTÂNCIA TURÍTICA DE SALTO/SP. 

Aos dezenove dias dias do mês de fevereiro  do ano de dois mil e vinte, 

reuniram-se às dezoito horas os membros conselheiros abaixo mencionados, 

sob a Presidência da senhora Evelize Assunta Padovani, na sala 09 do CEC, 

sito à Rua Prudente de Moraes nº580, Salto/SP. Iniciou-se a presente reunião 

com os agradecimentos da senhora Presidente pela presença de todos. Foi 

apresentada a pauta a todos os presentes, enviada a todos pelo correio 

eletrônico, previamente. Data: 19 de fevereiro de 2020 Exma. Sra. Fernanda 

Barbutto Secretária de Educação. Assuntos diversos: readaptados, processos 

emergenciais e funcionários da SEME em outras Secretarias, deliberação novo 

Regimento Interno (destaques) Deliberação Plano Anual Conselho Municipal 

de Educação (destaques) Fundeb – apresentação do Congresso Santos/SP 

Deliberação – Autorização dos Conselheiros frente à divulgação nas escolas 

sobre a importância da participação neste colegiado. Deliberação - Projeto de 

Lei junto à Câmara dos Vereadores – autorização da presença nas reuniões 

deste Conselho sem prejuízo dos vencimentos. Eleição nas Unidades e não 

indicação de membros. Critério para participação – ENVIO DA ATA.  

Deliberação sobre próxima data: 18/03/2020 – Comissão Técnica Plano 

Municipal de Educação e Comissão FUNDEB. Devolutiva das visitas aos 



CEMUS e Organização do I FÓRUM DE SALTO.Estudos ppt – CONGRESSO 

ARACAJU – Fechamento Após, foi explanada a visita a Santos/SP, Congresso 

que tratou sobre o  Fundeb. Agradecimentos especiais à Câmara Municipal de 

Salto, pela cessão do transporte e presença do vereador Cícero Landim. Na 

ocasião, foram apresentados os impostos que compõe o Fundo, os 

investimentos nas cidades da baixada santista com o dinheiro do fundo, as 

aplicações em porcentagens, a necessidade de se investir 60% em 

manutenção e 40% em desenvolvimento da educação, como formação 

docente, estrutura, materiais pedagógicos. Também foram apresentadas as 

PEC que tratam do FUNDEB para a continuidade do fundo, que encerra-se em 

31 de dezembro de 2020. Em março de 2020 o Presidente Rodrigo Maia 

deverá colocar em pauta para discussões. Também foi discutido que servidores 

da educação em outros setores, não deverão receber provimentos que venham 

do FUNDEB. Foi enviado ofício à Câmara Municipal de Salto, solicitando 

moção de apoio à manutenção do FUNDEB, em apoio aos municípios 

vulneráveis que dependem exclusivamente deste recurso. Após, com a 

chegada da Exma. Sra. Secretária de Educação, Sra. Fernanda de Almeida 

Barbutto, foi explicado sobre o transporte e o contrato emergencial, firmado em 

janeiro de 2020, em decorrência do pedido de cessação da prestação de 

serviços pela empresa NARDELLI S/A. Explicou que os trâmites foram legais, 

aprovados pelo Tribunal de Contas. Porém, a cessação a pedido da empresa 

gerou inúmeros transtornos, pois a empresa contratada pelo contrato 

emergencial, teve em poucos dias que conhecer a rota, contratar funcionários, 

adaptar-se ao horário das escolas municipais e estaduais, gerando grande 

insatisfação da população. Pela apresentação da Exma. Sra. Secretária, tudo 

foi feito para que as aulas iniciassem sem problemas. Também a senhora 

secretária mostrou indignação em relação à Diretoria de Ensino Região de Itu 

pela falta de comunicação dos horários das escolas estaduais de Salto. Esta 

falta de comunicação gerou inúmeros problemas, ficando mesmo alunos até 

20h00 dentro do ônibus. Atualmente, o transporte está normalizado. A 

secretária explicou que o Estado contribui com pequeno investimento de verba 

no transporte, ficando o montante ao município de Salto/SP. Após a 

explanação justificou o remanejamento dos professores readaptados, os 

critérios do remanejamento e as próximas atribuições de escolas, com a 



presença dos diretores, ficando assim esclarecido o assunto. Após os 

esclarecimentos, a Presidente deste Conselho apresentou aos pares a 

necessidade dos destaques do Regimento Interno elaborado pela Comissão 

designada e Plano de Ação 2020, sendo aprovados por unanimidade.  

Também explicou a pedido deste colegiado, que funcionários da Secretaria de 

Educação, prestando serviços em outras secretarias, não recebem pelo 

FUNDEB e sim pela folha do Município. Foi solicitado pela Presidente 

autorização do Conselho Municipal para que iniciassem as visitas às Unidades 

Escolares, ficando assim: março de 2020 serão visitados o CEMUS que tem 

sede no Bairro da Estação e a Instituição ASPAS que recebe subsídio do 

município para ofertar Libras e atender alunos surdos.  Também foi deliberado 

para que membros deste Conselho visitem as Unidades Escolares e estendam 

o convite para participação das reuniões do CME, a fim de auxiliar na 

deliberação e fiscalização, papel fundamental, e que os interessados sejam 

eleitos pelos pares, tendo como critério a apresentação da ata da eleição a 

esta Presidência. Em relação ao pedido do Projeto de Lei para que os 

funcionários participem deste colegiado do município de Salto, ficou acordado 

que poderão participar em horário de estudo coletivo, on line. Ficou deliberada 

a data de 18 de março de 2020 para que a COMISSÃO TÉCNICA DO PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, apresente os dados atuais das 20 metas 

estabelecidas a fim de que este colegiado acompanhe e monitore os avanços. 

Também neste ano haverá censo demográfico o que muito contribuirá com as 

informações do município. Também estará presente a COMISSÃO FUNDEB 

para apresentar os investimentos FUNDEB no último quadrimestre de 2020. 

Também ficou deliberado que haverá a formação das comissões temáticas 

para a realização do I FÓRUM MUNICÍPIO DE SALTO. No próximo dia 

18/03/2020 deverá ser deliberada a presença de conselheiros no 

CONGRESSO DA UNCME em Sinop-MT, novembro de 2020.  Esta 

presidência enviará ao Ministério Público moção de repúdio aprovada por 

unanimidade nessa reunião, pelos transtornos ocorridos pela cessação do 

contrato de transporte pela empresa NARDELI S/A como também solicitará que 

a mesma não participe da próxima licitação. Será enviada cópia à Câmara 

Municipal de Salto, para que seja lida a moção de repúdio. Serão enviados 

ofícios à COMISSÃO TÉCNICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 



FUNDEB e Escolas para visitação. Eu  Rodrigo Lucas de Oliveira, Secretário 

do Conselho Municipal de Educação da Estância Turística de Salto, digitei a 

presente ATA que será encaminhada por e-mail. 
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Rodrigo Lucas de Oliveira__________________________________________ 

Eliane Carrijo City Vasconcellos_____________________________________ 

Débora G. S. Bastos Camargo ______________________________________ 

Fernanda Cristina de Almeida Barbutto________________________________ 

Eliana Aparecida Martins de Medeiros_________________________________ 

Gilson Mazzi_____________________________________________________ 

Rosélia Fernandes Ferreira de Jesus__________________________________ 

Evelise Assunta Padovani Monteiro___________________________________ 

Lucia Helena Orteiro Pereira Pinto____________________________________ 

Javiel Alves da Silva_______________________________________________ 

 

 

 


