
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA– CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO-SP/ 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Ata da reunião realizada aos quinze dias 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. Informou que o objetivo da reunião era atender ao Ofício 57/2021 do 

Vice-Presidente Marcos Aurélio Rachid Bataglia sobre o termo de colaboração 

com as entidades da educação especial. Também o segundo item, organizar o 

PRÊMIO CME que ocorrerá em 14 de outubro de 2021 e o FÓRUM CME, ambos 

no mesmo dia. Apresentaram as instituições ASPAS, Instituto ZOOM, APAE e 

ADEVISA. ASPAS e ADEVISA fizeram somente a apresentação do serviço e 

não apresentaram os valores recebidos. Foi definido uma nova reunião 

extraordinária para apresentação. Quando o instituto ZOOM foi apresentar seus 

slides, o computador da Sala Paulo Freire teve perda de imagem, porém a 

Gestora da unidade Adriana Sala informou o valor recebido, o número de alunos 

e serviços prestados, através do termo de colaboração. Dado o retorno da 

imagem do computador, APAE fez sua apresentação com professores e alunos 

trabalhando conteúdos remotamente e presencial. A gestora do termo de 

colaboração Ana Paula Leoci chegou para a reunião e apresentou os valores 

que as entidades recebem. ASPAS R$ 71.760,00, ADEVISA R$ 106.666,88 

ZOOM R$ 90.666,84 e APAE R$ 840.174,51. Assim, não será necessária nova 

reunião extraordinária para ASPAS e ADEVISA. O Conselheiro Marcos 

comentou sobre o fundo municipal da criança que através de requerimento do 

Conselho da Criança e do Adolescente, as ONGS apresentam projetos sociais 

que visam atender a comunidade e receber o recurso para manter o 

atendimento. O conselheiro Rodrigo disse que a Mesa Diretora do CME pode se 



reunir com a Direção do CEMAEE e debater o tema. Após a organização do 

PRÊMIO e FÓRUM, a Secretária de Educação, presente na reunião, explicou 

sobre o deslocamento dos alunos do CEMUS V do Ensino Fundamental II, para 

outra Unidade, a fim de atender o segmento do Município que é oferecer vaga 

da CRECHE até o ensino fundamental I. Anna comenta que em nenhum 

momento vai fechar o segmento do Ensino Fundamental II, embora não seja de 

responsabilidade do município, más garantir o atendimento em outra unidade 

escolar e ampliar o serviço com o tempo integral. Ficou acordado para 22 de 

setembro de 2021. Serão convidados a diretora da unidade, professores e 

vereadores para orientação, uma vez que os docentes se encontram insatisfeitos 

com o deslocamento e postagens em redes sociais, equivocando-se em relação 

ao tema. Eu (a) Rodrigo Lucas de Oliveira, secretário digitei a presente ata a qual 

será lida e assinada por todos. 
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