
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP  

 

Ata da reunião realizada em 11 dias do mês de agosto 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. Iniciou-se a presente com os agradecimentos da 

senhora Presidente. Após a leitura da pauta, a Presidente convidou a senhora 

Ariele Braga, da empresa Nutriplus S/A., responsável pela distribuição da 

merenda escolar ano letivo 2021, para explicar sobre a oferta da alimentação 

aos alunos, a logística da empresa, as fragilidades e potencialidades ocorridas 

em tempos de pandemia. Explicou que de fato, por conta da frequência irregular 

dos alunos, a distribuição tem sido preocupação constante, para que não haja 

desperdícios, haja qualidade na oferta do produto, mas que estão trabalhando 

para que tudo esteja de acordo. Os presentes conselheiros puderam fazer 

perguntas relacionadas à rede municipal e prontamente a senhora Ariele Braga 

atendeu aos participantes. A Presidente do CAE - Conselho Alimentação 

Escolar, senhora Rita Tancredo também explicou sobre as visitas realizadas nas 

escolas pelo órgão. O acompanhamento e monitoramento da oferta da merenda, 

da qualidade analisada e da observação feita através dos lixos, sobre as sobras 

e desperdícios. Enfatizou que a merenda escolar é destinada aos alunos. Foi 

encaminhado o ofício 48/2021 para que a responsável pela merenda escolar da 

rede estadual, também comparecesse a este Conselho, más não teve retorno 

até o momento. O Conselheiro e vice-presidente Marcos Batalha lamentou a 

ausência da Dirigente Regional de Ensino sobre ofício endereçado e de 

respostas sobre a merenda Rede Estadual, devendo o CME remeter tal 



informação ao Ministério Público. Foi decidido de que será enviado novo ofício 

para que a Dirigente Regional atenda à solicitação. Após, a Presidente explicou 

toda a organização do I PRÊMIO CME destinado aos profissionais da educação. 

Solicitou autorização do colegiado para captar recursos e patrocínios para o 

evento, o qual foi autorizado por todos. Também explicou a organização do I 

FÓRUM CME de Salto, também autorizado pelo colegiado presente. 

Posteriormente, foi analisado pelos conselheiros o retorno gradual às aulas, a 

observação dos protocolos de higiene nas escolas, o monitoramento de contágio 

e transmissão COVID, as aulas síncronas e assíncronas e a manutenção da 

qualidade da oferta de ensino e aprendizagem a todos de forma equitativa. O 

Conselheiro Rodrigo informou aos presentes que a segunda fase de visitas deve 

ocorrer na segunda quinzena de setembro em 03 escolas estaduais e 

particulares sob a jurisdição da rede estadual.   
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