
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PELO CONSELHO 

MUNICIPAL DA ESTÃNCIA TURÍSTICA DE SALTO. 

Ata da reunião realizada aos nove dias do mês de junho 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. O presente Conselho homenageou à 

Diretora do CEMUS VII Macilene Venancio, em decorrência do seu 

passamento. Após, a Presidente solicitou a deliberação, a fim de concluir, 

como foi feito com a Rede Municipal, solicitação de funcionamento dos horários 

das escolas estaduais, atendimento ao público, critérios de avaliação do 1º 

Bimestre/2021, e se os professores encontram-se em revezamento, deliberado 

por unanimidade. Após, foram apresentados por seus responsáveis as 

câmaras temáticas sobre a Lei 2655/2005 e Rede Protetiva e inclusiva. Houve 

encontros para estudos e oportunamente, as comissões apresentarão 

resultados finais. Sobre a CIRANDA DE EDUCAÇÃO, promovida pela 

UNCME/SP e o Conselho Municipal de Educação. A avaliação foi positiva, 

devendo-se para encontros futuros reduzir de 4 para 2 horas diárias. A 

conselheira Mary apresentou o site do CME, em andamento para futura 

inauguração e postagens. Na próxima reunião a Presidente apresentará o 

REGULAMENTO DO PRÊMIO CME 2021 e o roteiro do I FÓRUM DE 

EDUCAÇÃO. Ressaltou a presença na reunião dos alunos da EE Leonor 

Fernandes da Silva. Eles são conselheiros do Novo FUNDEB. Finalmente, 

apresentou a todos a plataforma CAED, resultados do primeiro bimestre/2021 

da Rede Estadual, cidade de Salto (alunos no baixo, abaixo do básico, médio e 

alto), resultados da AAP (avaliação processual aplicada nas escolas). Ainda 



existem quase 30%  de alunos que nada fazem de lições, devendo acionar a 

REDE PROTETIVA, CREAS, CRAS, para auxiliar na busca ativa. Após foram 

iniciados os debates e discussões sobre a pauta em questão.   Nada mais. Eu 

(a) Rodrigo Lucas de Oliveira, secretário, digitei a presente ata a qual será lida 

e assinada. 
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