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HISTÓRICO 

A UAEE ( CEMAEE) foi criada através da Lei Municipal 2981/2009, com o 

objetivo de promover e garantir um atendimento pedagógico em condições de 

igualdade, equidade e diversidade a todos os estudantes matriculados nas 

escolas municipais, através de ações que estão sendo desenvolvidas ao longo 

da última década na construção de um serviço de apoio e com necessidades 

educativas especiais, que em número cada vez mais crescente, estão 

participando da escolarização pública municipal , em todas as modalidades de 

ensino. Dados atuais apontam que a Rede Municipal de Ensino de Salto, 

atende 194 estudantes que apresentam deficiências ou TEA, e um número 

considerável de estudantes estão sendo acompanhados e avaliados por 

apresentarem suspeitas variadas entre deficiências, TEA, Altas habilidades e 

Distúrbios de Aprendizagem (estatística de abril/2021).  

II. PRESSUPOSTOS GERAIS 

A Unidade conhecida como CEMAEE, através dos serviços prestados ao 

nosso Município vem se estruturando e fortalecendo como um centro de apoio 

especializado à Educação Municipal. Com as ações desta Unidade cada vez 

mais crescente, o espaço físico onde mantém sua sede, demonstra atualmente 

ser insuficiente para a demanda do serviço, necessitando da ampliação de área 

de atuação, profissionais e consequentemente de um local mais amplo. 

Localizado na Avenida Dom Pedro II, o espaço é considerado bom. Fácil 



acesso à população em geral o que facilita as pessoas a chegarem sem 

dificuldade. Porém, não existem estacionamentos para veículos. Por ser uma 

residência, houve uma série de improvisos em suas adaptações, dividindo 

salas em ambientes e ajustes visando a acessibilidade arquitetônica. Os 

quartos foram destinados a atendimentos terapêuticos de Fonoaudiologia, 

Psicologia e Terapia Ocupacional. Outros cômodos foram adaptados para 

Serviço Social, Escritório, Sala de Reuniões. Não há, porém, espaço para 

Psicopedagogia, e o atendimento acontece por revezamento de salas. 

Reuniões presenciais com todos os profissionais é impossível. Apenas por área 

de atuação.  

 III.  Atendimento fragilizado 

No dia 12 de maio de 2021, a equipe CEMAEE compareceu em reunião 

extraordinária neste colegiado, a fim de solicitar apoio para que de fato, a 

equipe de profissionais possa ter um espaço adequado de atendimento, e 

oferecer às pessoas com necessidades especiais um local digno de tratamento 

especializado. Foram apresentados em slides a Sala de Direção CEMAEE, 

Sala de Reuniões, o espaço destinado para reuniões interdisciplinares do 

CEMAEE, a Sala de Terapia Ocupacional, a Sala de Fonoaudiologia, a Sala de 

Psicologia, a Sala de Serviço Social, os banheiros com adaptação para os 

atendidos, os banheiros dos profissionais do CEMAEE, a sala de 

Psicopedagogia, a cozinha, a lavanderia o quintal, os corredores de acesso ao 

quintal.  

IV. APRECIAÇÃO 

A respeito do considerável número de atendidos no CEMAEE e as fragilidades 

oferecidas pelo prédio atual, este nobre colegiado reconhece a necessidade de 

mudar o local e aponta, após análise documental, o espaço potencial para a 

nova acolhida de atendimento educacional especializado, sito à Rua Antônio 

Vendramini, 144 Vila Teixeira em Salto. Neste espaço apresentado em slides 

na reunião citada os futuros serviços servirão de referência no 

acompanhamento e tratamento dos estudantes com deficiências, TEA, altas 

habilidades, distúrbios de aprendizagem. O imóvel está bem localizado, com 

ampla vaga de estacionamento, a poucos metros do terminal rodoviário, 



condições estas que facilitam muito o acesso dos atendidos no CEMAEE. O 

local dispõe de excelente acessibilidade e coberturas que facilitam o acesso 

em dias de chuva. Apresenta ótimas áreas externas que podem se tornar a 

recepção do CEMAEE, um espaço para a criação do Jardim Sensorial, sendo 

este mais um recurso de estimulação e um espaço amplo coberto que seria 

destinado para a sala de Integração Social. O imóvel almejado possui doze 

espaços que poderão ser destinados para as seguintes funções: 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia clínica, serviço social, 

psicopedagogia, psicologia escolar, direção, classe de educação especial, 

multiuso, arteterapia, musicoterapia, reuniões, consultório médico, secretaria e 

arquivos. Haverá também disponível espaço para cozinha e refeitório e 

lavanderia.  

 V. CONCLUSÃO: 

Concluídas as explanações, este Conselho de forma extraordinária, reuniu-se 

para deliberar o Parecer referente ao posicionamento sobre a alteração do 

logradouro do CEMAEE.  

     

PARECER CONCLUSIVO 

       Tendo sido analisado pelos membros do Conselho 

Municipal de Educação da Estância Turística de Salto, apreciadas as 

apresentações pelos responsáveis do CEMAEE, este colegiado nada tem 

a opor sobre a alteração de logradouro para oferecer aos atendidos 

especiais a oferta de serviço especializado. Pelo contrário, as novas 

instalações serão espaços apropriados para a oferta dos serviços 

especializados, garantindo assim uma oferta de qualidade dos serviços 

públicos e o respeito deste Conselho aos direitos constitucionais da 

criança e do adolescente conforme legislação vigente em especial a Lei 

8069/90. 

 

    É o que diz este colegiado. 

    Salto, 18 de maio de 2021  

                                   Evelize Assunta Padovani 



     Presidente – CME/ Salto /SP. 

 

 

REFERÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS 

1. Esfera legislativa nacional: 

a. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 

1.988, que confirma e consagra o direito à educação, indispensável ao 

desenvolvimento e ao exercício dos demais direitos individuais e coletivos, de 

forma a oferecer à sociedade os instrumentos para alcançar seus fins (Artigo 

6º, 205 a 214, 226 a 230). Reconhece a educação como um direito de todos e 

dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade (art. 5°). 

b. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, reafirmando os princípios e diretrizes trazidos na 

CF/88, de forma a definir e detalhar direitos e deveres, competências e 

responsabilidades, que devem ser cumpridos nas diferentes esferas de Poder 

Público, destacando: a educação como dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 2°). 

c. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que assegura todos às crianças e adolescentes todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (Art. 2º e 3º). 

Reafirma os diretos educacionais, obriga aos pais a matrícula na rede regular, 

estabelece a comunicação com o Conselho Tutelar (Art. 53 a 59). 

d. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 - Dispõe sobre as políticas públicas 

para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). 



g. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 – Promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

h. Lei Municipal 2981/2009 – Lei Municipal que garante atendimento 

pedagógico em condições de igualdade, equidade e diversidade a todos os 

estudantes matriculados nas escolas municipais.  

  

 


