
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO. 

Ata da reunião realizada aos 22 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte 

e um. Reunião extraordinária na sala Paulo Freire, sita à avenida Rua Prudente 

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

senhor Vice-Presidente Marcos Batalha. Ele está conduzindo a reunião, devido 

à ausência justificada da Sra. Presidente Evelize Padovani para acompanhar o 

pai em consulta médica. Considerando o Regimento Interno em seu Artigo 11 

inciso II que diz “A substituição da Presidência, na ausência ou impedimento 

desta, bem como auxiliá-la nas tarefas da mesa diretora”. Considerando o Artigo 

40 do regimento interno do CME, essa reunião foi necessária para a criação da 

Câmara Técnica da Educação Especial. A entidade ASPAS recebeu verba de 

emenda impositiva no final dos trabalhos legislativos em 2020 dos vereadores 

Ezequiel de Souza Damasceno R$ 15.000,00, Edemilson Pereira dos Santos R$ 

3.000,00, Marcio Conrado R$ 5.000,00, Roberto Natalino Silveira R$ 5.000,00 e 

Vinicius Saudino de Moraes R$ 3.005,94 para ser gasto até dezembro de 2021 

com pequenos serviços como manutenções, limpeza, contratação de 

profissionais de libras, etc. Inicialmente foi encaminhado um PARECER para a 

entidade solicitando informações, porém o documento não poderia ser entregue, 

pois segundo o regimento interno em seu artigo 10º parágrafo IV alínea C e o 

Artigo 27 inciso VIII alínea E, é necessário distribuir a matéria e a formação da 

Câmara Técnica da Educação Especial. Após o Parecer da mesma é 

encaminhado ao plenário para apreciação e votação do pleno. A Câmara 

Técnica da Educação Especial irá contar com hum coordenador, hum relator e 

hum membro. A Conselheira Lúcia e o Conselheiro Marcos se manifestaram em 

fazer parte. Como não houve mais interessados, foi necessário evocar o artigo 

10 Inciso V alínea A do Regimento Interno “Designar seus membros quando não 

houver manifestação espontânea dos conselheiros nos termos regimentais”.  A 



cidadã presente na reunião do CME Rogiane Morro se propôs a ser membro. E 

assim ficou definido entre o grupo Lúcia Helena Orteiro Pereira Pinto 

(Coordenadora), Rogiane Morro (Relatora) e Marcos Aurélio Rachid Batalha 

(Membro). A primeira reunião está marcada para segunda feira dia 26/07/2021 

às 17:00 na sala 09 do CEC, pois será enviado a convocação dos Conselheiros 

para apreciação e votação do PARECER no mesmo dia às 18:00 na Sala Paulo 

Freire em mais uma reunião extraordinária. O conselheiro e Secretário Rodrigo 

informa que se a ATA do Conselho de Saúde chegar no seu e-mail, ou entregue 

pessoalmente sobre o retorno das aulas da rede municipal, colocará em pauta, 

porém deixa aberto para os Conselheiros discutirem o tema se assim quiserem 

mesmo sem o documento do CMS. Eu (a) Rodrigo Lucas de Oliveira, secretário 

digitei a presente ata a qual será lida e assinada por todos. 
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