
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA– CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/S/ SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO/ SECRETARIA DA SAÚDE. 

Ata da reunião realizada aos 23 dias do mês de Junho do ano de dois mil e 

vinte e um. Reunião ordinária na sala Paulo Freire, sita à avenida Rua 

Prudente de Moraes, 580 Salto- SP. Iniciou-se a presente com os 

agradecimentos da senhora Presidente. Informou que o objetivo da reunião era 

apreciar o DECRETO 65.384/20 sobre o retorno gradual às aulas, conforme 

Plano São Paulo e apreciar Indicação ou Parecer do colegiado para o retorno 

às aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino. Presença do senhor Thiago 

Isola, Presidente do Conselho Municipal de Saúde a fim de analisar em 

conjunto o referido retorno. Menciona que não há garantia de segurança do 

retorno. São raro os casos de crianças com covid. Cita que haverá reunião do 

Conselho de Saúde e pode emitir uma  nota de opinião. Houve a apresentação 

da senhora Daniela da Silva sobre as prestações de contas referentes ao 1º 

semestre/2021, elaborado pela SEME SALTO. Foram apreciado os valores 

destinados e os investimentos provisionados para o ano de 2021. O Parecer da 

Prestação irá sair em Agosto, após análise das planilhas. Após, a Presidente 

informou a todos de que a SEME SALTO deverá voltar às aulas presenciais no 

próximo dia 26 de julho de 2021. A Secretária de Educação Anna Noronha 

explicou os motivos para o retorno e a defasagem na aprendizagem e sobre os 

protocolos de segurança e plano São Paulo. Após a opinião dos conselheiros 

inscritos, ficou estabelecido de que o PARECER será feito somente após as 

visitas às escolas deste município, para averiguação das condições de 

biossegurança para o retorno. Foi apresentado o roteiro do FÓRUM e o 

REGULAMENTO da escolha dos profissionais do ano para receberem o 

PRÊMIO CME-2021. Serão enviados a pedido do vice-presidente Marcos dois 

ofícios: um para a Secretaria da Saúde outro para o Conselho Municipal de 



Saúde. A Presidente cedeu a continuidade da reunião ao vice-presidente 

Marcos Batalha e teve que se ausentar por problemas particulares. O 

secretário Rodrigo apresentou o roteiro de visitas nas escolas públicas e 

privadas, para averiguação dos protocolos de biosegurança do plano São 

Paulo e definiu os Conselheiros que irão nas unidades .... Eu (a) Rodrigo Lucas 

de Oliveira, secretário digitei a presente ata a qual será lida e assinada por 

todos. 
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