
 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO.  

 

Ata da reunião realizada aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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. Foi apresentado ao pleno a organização 

do I FÓRUM CME de Salto e I PRÊMIO CME Salto/SP. Após, foi realizada a 

leitura da Lei 75/2021 a qual obriga todos os Conselhos Municipais a publicitarem 

suas atas e ações prestadas à sociedade pela qual representam, pela Câmara 

Municipal de Salto/SP. Os conselheiros aplaudiram unanimemente a aprovação 

da Lei. O CME já tem essa prática há muito tempo, tanto nas redes sociais, 

quanto no site da PREFEITURA MUNICIPAL e site próprio. Após, foi 

apresentado pelo Secretário Rodrigo Lucas de Oliveira a ausência de retorno ao 

ofício 48/2021 da Dirigente Regional de Ensino, sobre questionamentos feitos 

pelo vice-presidente Marcos Aurélio Rachid Bataglia referente a merenda escolar 

da rede Estadual. O conselheiro solicitou registro em ata de repudio pela 

ausência de devolutiva. Rodrigo informou que a Dirigente respondeu pelo watts 

no privado que já havia enviado a resposta do ofício e que iria verificar no setor 

responsável, mas até o momento não recebeu o retorno. Após foram 

apresentadas ações positivas da SEME em relação ao EJA, parceria com a 

Secretaria de Esportes, onde já iniciaram atividades laborais aos alunos da 

modalidade EJA da Rede Municipal de Salto/SP e o jantar que desde o dia 16 

de agosto, iniciou nas unidades servindo antes da entrada na aula. Foi solicitado 

pelos conselheiros o monitoramento do Plano Municipal de Educação de Salto, 

à Comissão Técnica da SEME. O Conselheiro Rodrigo, informa que a 

atualização do PME, deve iniciar em outubro. Foi apresentado o BANCO DO 

POVO – Estudantes, programa do Governo do Estado de SP que beneficiará 



alunos do Ensino Médio, com remuneração anual de mil reais, conforme 

cadastro no CAD/ÚNICO, a fim de minimizar a evasão escolar da modalidade. 

Em Salto, 30% dos alunos do ENSINO MÉDIO não estão frequentando. Aberto 

aos inscritos e encerrado os debates, ficou decidido que a Presidente convidará 

a REDE PROTETIVA da cidade para debater o assunto. Na próxima reunião, foi 

solicitado a presença da responsável pelo termo de colaboração da prefeitura 

com as instituições da educação especial. E se possível a presença de um 

representante dos mesmos.  Nada mais. Encerrou-se a presente reunião. Eu (a) 

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

assinada por todos.  

 


