
 

 

 

 

Ofício  34/2020                                                Salto, 09 de novembro de 2020 

 

Assunto: Resposta ao Ofício 2.503/20 – Associação Centro Saltense e 

Brasileiro de Formação de Atletas e Cidadania e Políticas Públicas 

Prezado Sr. Marcos Batalha – Diretor Geral 

 

       Em atendimento ao teor 

constante no Ofício supra encaminhado a este colegiado, no uso de atribuições 

que lhe são conferidas, temos o seguinte a informar: 

a) Conforme fls. 03 do referido processo 10206/20 de 03/12/2020 

protocolizado na Prefeitura Municipal de Salto, esta Direção cita em seu 

primeiro parágrafo que é dever da Associação mencionada participar do 

Conselho Municipal de Educação a fim de lutar por políticas públicas 

voltadas à área educacional. Informamos que este colegiado realiza 

eleições democráticas com vigência de dois anos e que deverá ser 

realizada no próximo mês de fevereiro de 2021 a renovação desta 

gestão. As reuniões são realizadas quinzenalmente às terças-feiras. 

Poderá participar sempre que assim julgar necessário, somente não 

tendo direito a voto. 



b) No segundo parágrafo, cita que os jovens atletas estão matriculados no 

período Noturno da EE Paula Santos, em Salto/SP e que se faz 

necessária uma reunião para a inclusão da pauta “término do ensino 

noturno na EE Paula Santos e sobre o Programa de Ensino 

Integral”.  

c) Informamos que as pautas encontram-se encerradas, sendo a última 

reunião datada de 08/12/2020 para outros assuntos deliberados em 

reunião com data anterior a esta e ATA publicada em site oficial da 

Prefeitura Municipal de Salto/SP. 

d) Teremos o prazer em receber Vossa Senhoria na data de 08 de 

dezembro de 2020, às 18h00, oferecendo-lhe um tempo para 

apresentação a este Conselho, a fim de que os membros possam 

deliberar o pedido de inserção em pauta. 

e) Finalizamos que após a leitura do Manifesto Popular em Defesa da 

Manutenção do Período de Ensino Noturno na EE Paula Santos 

Salto/SP, orientamos Vossa Senhoria a agendar com a DD Dirigente 

Regional de Ensino Região de Itu, SRa. Josimarie Júlio, mediada por 

este colegiado, a fim de que a mesma, representante da SEDUC SP 

possa fornecer as informações necessárias sobre o destino dos alunos e 

porventura outras arguições em relação ao tema apresentado. 

Sem mais, despeço-me externando protestos de 

estima e consideração, 

 

Cordialmente, 

Salto, 09 de dezembro de 2020 

Evelize Assunta Padovani 

Presidente CME 

 


