
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIAO POR STREAMMING REALIZADA PELOS MEMBROS 

CONSELHEIROS SISTEMA MEET DE COMUNICAÇÃO. PERÍDO DE 

ANORMALIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS 

COVID 2019- 19h00- EXTRAORDINÁRIA – 03/11/2020. 

 

Aos três dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte, em sistema on 

line, disponibilizado pela plataforma MEET, reuniram-se para reunião a pedido 

da Presidência deste Conselho, Evelize Assunta Padovani. Tal reunião ocorreu 

de forma interativa, em decorrência do atual sistema pandêmico que se 

encontra o mundo, impossibilitado por via decreto estadual, a proibição de 

aglomeração de pessoas, dado o perigo de contágio. Os membros foram 

notificados previamente via rede social como também apresentada a pauta. 

Iniciou-se a presente com os agradecimentos pela presença a todos os 

membros. Presenças ilustres da DD Dirigente Regional de Ensino da Diretoria 

de Ensino de Itu, Sra. Josimarie Júlio, Diretora do Núcleo de Matrícula – CIE 

Daniela Oliveira e Diretora de Planejamento da Rede Municipal Sra. Ermínia 

Fávero. Agradecimentos cordiais pelas presenças. A Presidente acolheu a 

todos e fez a leitura da pauta: a) acolhimento e texto motivacional de autoria de 

Santo Agostinho b) ofício 856/2020 da SEME resposta que trata como legal os 

acúmulos dos docentes da APAE de Salto/SP, c) 857/2020 ofício da SEME 

confirmando presença da senhora Ermínia Fávero – Diretora de Planejamento 



da SEME/Salto/SP., ofício 858/20 – resposta da Senhora Secretária Fernanda 

de Almeida Barbutto sobre a lista zero das vagas das creches municipais, ofício 

859/2020 solicitação de revisão da Deliberação 01/2011 em alguns artigos para 

atualização do embasamento legal, a pedido da Supervisora da Rede Municipal 

Cláudia Ignez de Almeida Padreca, ofício 860/2020 artigo 52 do Regimento 

Escolar da Rede Municipal de Salto/SP sobre capacidade de alunos por classe 

nas escolas municipais, deliberação sobre envio de ofício à empresa 

BONAVITA S/A sobre as condições que os alunos que utilizam transporte no 

horário das 11h00, itinerário de Itu a Salto/SP, sem insumos para prevenção do 

COVID 19 e superlotação. Após a apresentação da pauta, a Presidente 

convidou a DD Dirigente Regional, Sra. Josimarie Júlio, para explicar sobre as 

matrículas 2021. Acompanhada da Diretora do Núcleo de Matrículas da 

Diretoria de Ensino Região de Itu, Daniela Oliveira, a Dirigente explicou que a 

efetivação das matrículas são feitas diretamente no sistema, pelo Centro de 

Informações Educacionais o CIE. A demanda é automática (on line) setor de 

planejamento. Antigamente havia reuniões e todo trabalho de planejamento era 

feito fisicamente entre a Diretora e o setor de planejamento das Prefeituras 

Municipais. Existe também o sistema georeferencial que aponta a demanda 

automática. No momento, não existem informações sobre o quadro, mas até 

dezembro haverá o prazo para acertar a demanda 2021. Hoje existe um 

quadro-resumo de que a partir do sistema não existe informação da rede 

municipal. A Diretora Daniela Oliveira complementou as informações 

explicando sobre a compatibilização de alunos, sempre em consideração ao 

endereço conforme Resolução 69/20 até final de outubro. Nova publicação até 

30/10 conforme Resolução 74/20. Foi criado um novo cronograma. Em reunião 

com a central em SÃO PAULO, haverá novos dias para projetar as classes, 

tudo on-line. De acordo com os municípios uma parte ele tem responsabilidade 

de fazer, outra parte é São Paulo. Já foram encaminhadas essas orientações 

aos municípios. A meta é até 08/11/2020 todos os alunos matriculados. 

Ressaltou que independente do sistema on-line, sempre trabalhou com os 

municípios. Salto já mandou o quantitativo (previsão de classes) e que São 

Paulo quem aponta as demandas dos sextos anos. Sempre trabalharam com 

Salto em parceria, principalmente na questão do transporte. A Diretora de 

Planejamento da SEME Ermínia Fávero, enfatizou que já foram enviadas listas 



nominais dos alunos por quilometragem dos primeiros aos sextos anos. 

Priorizar o georeferencial sobre a proximidade dos endereços, que houve 

pequeno atraso, mas está tudo pronto, aguardando para acertos. A Dirigente 

complementou dizendo que Salto/SP sempre teve muito cuidado e foi elogiado 

pelo trabalho sobre transporte. Que ajustes estão sendo feitos no sistema. 

Após, a Presidente agradeceu a presença das três convidadas. Após, a   

Secretária de Educação senhora Fernanda de Almeida Barbutto solicitou a 

palavra para que seja retificada a ata anterior onde se lê “que o candidato à 

reeleição zerou a lista de vagas da creche” e sim quem zerou foi o atual 

Prefeito Municipal. Que o Conselho Municipal não é para isso. Reconheceu 

que o Conselho atual é o mais atuante e parceiro. Ideias divergentes, mas 

respeitosas. Que política não seja tratada neste espaço. Não se trata de 

candidato à reeleição e sim uma equipe que trabalha há anos para zerar as 

920 vagas. Não haverá superlotação de creche. Não é espaço e sim vagas 

para creches. Como Secretária, faz um trabalho técnico e jamais usaria o tema 

para campanha eleitoral. A SEME não trabalha sozinha. Existe uma grande 

equipe para isso. Foram duas semanas orientando e dialogando com as 

diretoras e assistentes. As vagas serão para o integral, não haverá oferta de 

vaga para horário parcial. Por isso a garantia da não superlotação. O ensino 

presencial obedece a mesma regra do remoto quanto à obediência dos 

protocolos. Em parceria com o Programa Saúde nas Escolas, com verbas 

recebidas para esse fim, serão desenvolvidas formações para utilização dos 

insumos na Rede. Foram contratadas 134 ADIS, criados os espaços físicos, 

otimização dos espaços, recreação, ambiente preparado. Que o Conselho não 

seja político e sim apartidário. Foram resultados de quatro anos de muito 

trabalho. Os professores tem a quantidade necessária de ADI. De fato temos 

problemas com professores do Maternal I e II (ausência de profissional 

habilitado). No Maternal III o quadro está completo, todos têm ADI para 

acompanhamento. Os espaços deverão estar organizados e qualidade deve 

sobrepor sempre. Zerar creche não é fazer política. Estudos para concurso 

público no começo do ano de 2021. Ofícios são encaminhados à Promotoria 

Pública para demandas reprimidas. Todos os pais foram contatados chamadas 

de creches. Alguns pelo telefone, alguns pelo motorista da SEME 

acompanhado por funcionário do Planejamento e cartas registradas para os 



endereços. Todos os procedimentos são registrados. Após, a conselheira Lúcia 

elogiou as cestas básicas entregues, frutas de boa qualidade. A secretária 

Fernanda explicou sobre a agricultura familiar, sobre o encerramento dos 

contratos e o planejamento sem desperdício. O conselheiro Rodrigo falou que 

acompanha as ampliações desde o início da gestão. Falou que a lista espera 

até 10 de Agosto de 2020 estava em 1020 crianças na lista de espera e como 

em tão pouco tempo tenham criado 920 vagas e se eles já estão matriculados. 

A secretária Fernanda informou que a demanda é feita em outubro e prioriza as 

fases que mais precisam. Em 2021 será priorizado o Maternal II. Informou que 

foram criadas nas ampliações Vila Norma 90 vagas, Jardim Marília 25 vagas, 

Nair Maria 100 vagas, Santa Marta até 150 vagas, Bela Vista 100 vagas, APAE 

75 vagas e mais o número de crianças que vão deixar o maternal III para a 

educação infantil de 04 anos. As empresas que assumiram para ampliação 

entregaram as obras em tempo correto e não apresentaram problemas. Não 

existe conta mágica. Zerar a lista foi um trabalho intenso desde 2017. Licitação 

para novas creches Laguna e Imperial. CEMUS VIII não tem reformas. 

Demanda inferior a outros anos. Todos serão matriculados – inscrições até 

dezembro/2020, creches de origem, salvo mudanças de endereço. A 

conselheira Paula solicitou explicação da oferta integral da creche e foi 

explicada pela Secretária que criança que não usufrui do integral, será 

oferecida vaga do período à outra criança. Exemplo da Creche do Icaraí, são 

130 crianças para o integral. Pode usar a vaga um período somente. A 

conselheira Rita enfatizou a preocupação da gestão em garantir as ADI por 

número de crianças e parabenizou a SEME. Ela preside o CAE e garante boa 

oferta de alimentação aos alunos da Rede. Após abertura aos demais 

conselheiros pela fala, a Presidente enfatizou que se houve equívoco na ata 

anterior a mesma será retificada. Que os conselheiros não fazem política e sim 

atendem às demandas da população e trazem para o debate e explicações. 

Agradeceu novamente a presença de todos. Pediu a deliberação para envio de 

ofício, manifestando repúdio pela superlotação dos ônibus oferecidos aos 

alunos. Deliberado por unanimidade. Nada mais. Agradecimentos cordiais a 

todos pela presença. Encerrou-se a presente.  Eu (a) Rodrigo Lucas de 

Oliveira, Secretário, digitei a presente ata a qual será lida e assinada pelos 

presentes.  
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