
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PELO CONSELHO 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO. 

Ata da reunião realizada aos 05 dias do mês de MAIO do ano de dois mil e 

vinte e um, convocação extraordinária da senhora Presidente do CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na sala Paulo Freire, sita à avenida Rua 

Prudente de Moraes, 580 Salto- SP. Foi apresentada a pauta e as razões para 

a realização desta extraordinária. Proposta do Conselheiro Marcos Aurélio 

Rachid Batalha sobre a articulação dos Conselhos, enfrentamento ao uso de 

drogas nas escolas e educação inclusiva. Formação de Câmara e 

encaminhamento para auxiliar nos estudos da proposta do novo EJATEC 

CEMUS. Devolutiva pelo Conselheiro Rodrigo Lucas de Oliveira da UNCME e 

reunião de formação denominada CIRANDA UNCME e proposta para alteração 

da Lei 2655/05. Usou da palavra o Conselheiro Marcos Aurélio Rachid Batalha 

sobre a importância da articulação dos Conselhos, juntamente com CRAS, 

Assistência Social a fim de responder às demandas necessárias das escolas 

na cidade. Também expôs sobre o problema da violência e drogas nas escolas.  

A Presidente informou que nos anos anteriores em reunião conjunta com 

CONSELHO CME e Segurança Municipal, foram realizadas ações conjuntas na 

cidade, como reforço da RONDA ESCOLAR, câmeras instaladas nas entradas 

da cidade, câmeras nas escolas municipais. Foi feito até um projeto pelo CME. 

Foram ações conjuntas entre EDUCAÇÃO e Poder Judiciário. Em relação às 

escolas estaduais a Presidente informou sobre os programas na rede estadual: 

Programa CONVIVÊNCIA, mediação de conflitos, busca ativa, Psicologia Ativa, 



oferta de profissional aos docentes, funcionários, alunos e pais, com 

agendamento na SECRETARIA DIGITAL. PLACON – plataforma de 

convivência, com registros e ocorrências diárias. Formação constante no 

Centro de Mídias aos profissionais denominados POC ( profissional orientador 

comunitário). Programa Vigilância Solidária, onde vizinhos possuem telefone da 

direção da escola. Ronda diária do zelador da Escola. Câmeras espalhadas por 

toda a escola em sintonia com a Segurança Pública Estadual. Para outra 

reunião extraordinária ficou para o Conselheiro falar sobre a sua solicitação a 

respeito da Educação Inclusiva. Após, o Conselheiro Rodrigo Lucas de 

Oliveira, apresentou o conteúdo da reunião que teve com a Dirigente Regional 

de Ensino, senhora Josimarie Júlio, o tratamento cordial recebido pela 

representante do Estado e a parceria para com o município de Salto, no que 

diz respeito ao atendimento da demanda EJA para o Ensino Médio. Apontou a 

problemática da centralização na Escola Leonor Fernandes da Silva e disse 

que os alunos começam o curso depois evadem. Porém, se houver demanda, 

a Diretoria enviará ao Departamento de análise e tendo o aval positivo,  abrirá 

novas classes onde quer que necessite. Atualmente, a rede estadual oferece 

EJA nas escola Maria de Lourdes Moraes Costela e Leonor Fernandes da 

Silva. A Presidente deste Conselho recebeu os ofícios do Conselheiro Marcos 

Aurélio Rachid Batalha abriu espaço para a exposição de suas temáticas. 

Serão encaminhados ofícios a Exma Senhora Secretária de Educação, 

apresentando a Câmara escolhida para acompanhar os estudos do EJATEC 

CEMUS, formada pelos conselheiros Marcos Aurélio Rachid Batalha, Mary 

Ellen Aparecida de Almeida Gonçalves da Silva e Hellen Conral. Também foi 

criada uma Câmara Temática (Comissão Especial) formada pelos conselheiros 

a fim de estudar e atualizar a Lei 2655/2005 pelos conselheiros Marcos Aurélio 

Rachid Batalha, Rita de Cassia da Silva Tancredo e Lucia Helena Orteiro 

Pereira Pinto. A presidente apresentou aos presentes a solicitação feita pela 

APEOESP, representada pela senhora Rita Diniz, sobre a irregularidade da 

senhora Presidente deste CME, que mesmo com cargo efetivo na Diretoria de 

Ensino Região de Itu, moradora de Salto há 56 anos, exerce a função de 

designada na região de Capivari, estando impedida de atuar no CME. Também 

apontou o senhor Rodrigo Lucas de Oliveira, secretário deste CME, sobre a 

irregularidade da atuação. O Vice-Presidente Marcos solicitou à Câmara 



Temática de Comissão Especial escolhida para estudar os artigos da Lei 

2655/2005 e atualiza-la. E citou também, o Regimento Interno  que abre 

segurança de permanência dos Conselheiros Rodrigo e Evelize conforma 

consta no Artigo 3º Parágrafo 11º: O presidente do Conselho Municipal de 

Educação, ouvido o Conselho Pleno, no decurso de qualquer sessão 

ordinária, poderá propor a inclusão do segmento Conselho Convidado, 

constituindo ato deliberativo e discricionário, emanado exclusivamente 

pelo colegiado, presumindo relevante contribuição do indicado às 

atividades deste órgão de controle social, bem como à Educação 

Municipal, nos seguintes termos: o Conselheiro Municipal será 

reconhecido e terá as mesmas atribuições dos demais membros do 

CME”. As câmaras temáticas escolhidas deverão apresentar sistematicamente 

ao CME os estudos realizados sobre o EJATEC bem como apresentar o estudo 

conclusivo da Lei 2655/05 a fim de que esta presidência encaminhe para 

alteração junto à Casa de Leis e o Executivo. A conselheira Mary apresentou 

três logotipos do CME em substituição ao logo de criação do CME em 2005. 

Votaram: 

Celene Groninger da Silva = Logo 02 

Eliane Carrijo City Vasconcellos = Logo 02 

Rita de Cassia da Silva Tancredo = Logo 02 

Marcos Aurélio Rachid Batalha = Logo 02 

Caio César Adário Moreira = Logo 02 

Helen Conral = Logo 01 

Elisângela Nogueira Marchesani = Logo 01 

Mary Ellen Aparecida de Almeida Gonçalves da Silva = Logo 01 

Evelize Assunta Padovani = Logo 03 

Rodrigo Lucas de Oliveira = Logo 03 

 



O Logo número 02 (dois) venceu por 05 votos. O futuro site do CME terá o 

novo logotipo. Próxima reunião extraordinária deverá ser apresentada a 

solicitação sobre educação inclusiva pelo senhor Marcos Aurélio Rachid 

Batalha. Nada mais. Eu (a) Rodrigo Lucas de Oliveira, secretário, digitei a 

presente ata a qual será lida e assinada pelos presentes. 
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