
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO.  

Ata da reunião realizada aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 as camisetas 

para o primeiro I PRÊMIO CME Salto/SP com apoio da secretaria de 

educação.  Após, foi registrada a ausência da REDE PROTETIVA a pedido via 

ofício ao CONSELHO TUTELAR, que informou que não teve tempo hábil para 

responder ao documento. O Conselheiro Rodrigo conversou com o órgão, porém 

até o início da reunião, não teve retorno. O vice-presidente Marcos Rachid disse 

que é um órgão autônomo e que deveria atender à solicitação deste colegiado. 

Após, foi trazida uma demanda pela conselheira Mary Ellen, sobre a sala de aula 

exclusiva do CEMUS III, desta Rede Municipal. Trata-se de uma sala de aula, 

que possui 6 alunos no período da manhã e 08 no período da tarde, que 

apresentam deficiências e são considerados pervasivos. Precisam de 

alimentação especial, cuidadores, com múltiplas dificuldades de mobilização. Na 

gestão anterior, foi solicitada abertura desta sala à Unidade. A diretora na 

ocasião aceitou o pedido. Foi aberta onde poderia ser oferecida aula de 

Informática, Artes, Educação Física nos dias de chuva, sendo necessário 

adaptar alguma cobertura, já que o prédio é emprestado e não pode haver 

grandes mudanças e outros. A sala foi preparada para receber estes alunos 

especiais, porém não foi equipada para desenvolvimento de suas necessidades 

de atenção especial. Ficaram remotamente em aula, retornando em 28 de 

setembro de 2021. A demanda trazida apresentou vários questionamentos: 

alimentação sustentada por um clip, falta higienização adequada em alguns 

recursos existentes, não há um currículo adaptativo voltado a esses alunos, 

recursos foram retirados da sala e enviados ao CEMAEE. A Supervisão da Rede 

Municipal esteve presente e alguns vereadores da cidade também. Quando 



vereadores entraram na sala, foi pedido para fechar porque as crianças poderiam 

assustar. A sala não tem condições de atendimento a esses alunos especiais. 

As diretoras do CEMAEE Carla e Rogiane estiveram presentes e justificaram as 

ações do atendimento. A sala foi construída, estruturada, porém de fato não 

houve acompanhamento em decorrência do isolamento social. Informou que os 

pais não querem que os alunos saiam da escola, porque não desejam que os 

filhos migrem à rede estadual. A conselheira Rita Tancredo, fez questionamentos 

a relatora da pauta, quanto a frequência presencial dos alunos dos dois períodos 

e se a sala não deveria (poderia) ser aberta sem consulta dos profissionais da 

UE, Conselho de Escola. Se a escola (UE) não deveria atender todos os alunos 

matriculados seguindo a LDB e a Constituição Federal, primeiro antes de atender 

outra demanda. Informou sobre os trabalhos na Educação Especial, a legislação 

vigente. O Conselheiro Marcos disse que a Conselheira Mary Ellen prestou um 

grande atendimento a comunidade, por trazer esse assunto ao pleno do 

Conselho e que é importante abrir uma câmara técnica para discutir a demanda. 

A Presidente Evelize, não apoia, pois, um ofício solicitando a presença dos 

responsáveis e dar as devidas explicações, é mais rápido e não se torna moroso. 

Marcos comenta que é importante seguir o regimento interno. Foi colocado à 

votação, se este CME convocaria para uma construção de uma Câmara Técnica 

ou seria enviado um ofício à SEME, solicitando as devidas providências. Aberta 

a votação. Votaram a favor da Câmara Técnica os Conselheiros Marcos Batalha, 

Elaine Ziburis, Helen Conral, Adriana Francelino e Rodrigo Lucas. A favor do 

ofício, os Conselheiros Caio Cesar, Eliane Carrijo, Roberta Fulaz, Mary Ellen e 

Evelize Padovani. Com empate em 5 à 5, a Presidente Evelize desempatou com 

o voto no ofício. O ofício será endereçado à SEME solicitando as providências. 

Ficou estabelecido o encontro para 20 de outubro de 2021 às 18h00 neste 

mesmo local. Será solicitado no documento: Presença da ex-gestora da Unidade 

CEMUS III para explicar a abertura da sala exclusiva, apresentação das 

prestações de contas recebidas dos órgãos federais para verificar o investimento 

em acessibilidade, relatos da supervisão de ensino da Rede Municipal sobre 

visitas e orientações na sala exclusiva, apresentação do Projeto da sala, pela 

atual gestora da Unidade. As instituições que mantém convênio com a SEME 

através do termo de colaboração e são credenciadas no CME, deverão prestar 

contas à CÂMARA TÉCNICA da Rede Protetiva e Inclusiva. Em andamento os 



estudos da CÂMARA TÉCNICA para avaliação da Lei 2655/2005. O Conselheiro 

Rodrigo pediu a todos que aguardem a próxima reunião do CME. Se até lá a 

Uncme não der retorno, enviem ao Pleno para discussão e votação. O 

coordenador da CÂMARA TÉCNICA da REDE PROTETIVA e INCLUSIVA 

Marcos Batalha, fez um balanço das reuniões que acontecem toda segunda-feira 

às 15:00 hrs na Sala 09 do CEC. E o mesmo convida a todos para participar. 

Será enviado ofício à Dirigente Regional de Ensino de Itu a pedido do 

Conselheiro Marcos Batalha, solicitando uma reunião com a responsável técnica 

dos Conselhos Escolares da Rede Estadual. Foi apresentado pelo Conselheiro 

Rodrigo o tema voucher CRECHE INFANTIL. Ainda nada oficial sobre este tipo 

de oferta na Rede Municipal. Finalmente, a Presidente Evelize apresentou os 

dados SAEB 2011 a 2019 do CEMUS V. A direção alega querer a sequência do 

segmento na Unidade e é contrária à mudança para outra Unidade o segmento 

do ensino Fundamental II. Explicou que o motivo é a qualidade do ensino 

ofertado à população do entorno. Porém, em estudos feitos na plataforma INEP 

por esta Presidente, verificou-se que o Nível dos alunos é em média 6 (vai até 9 

e 10 LP e Matemática, respectivamente). E que 2017 a 2019 o rendimento em 

Matemática caiu e não houve progresso. Diante disso, esta Presidente solicita à 

Câmara Técnica que responda a algumas indagações: 1 - Quais eram os 

critérios de escolha para a unidade Cemus V?. 2 - Quais são os critérios de 

escolha de alunos que irão para a Unidade Escolar do Maria Constança, que 

deverão ser 60 alunos? 3 - Existe equidade na escolha desses alunos? 4 - É 

meritocracia ou outra forma de seleção? 5 - Por que os resultados do IDEB 

caíram de 2017 a 2019? 6 - Qual o impacto desta queda nas ações de melhoria 

pela equipe gestora? 7 - Quais as ações para desenvolver as habilidades que 

não foram contempladas neste período de queda? 8 - Estes alunos que não 

foram bem na avaliação SAEB, foram realizados ações de recuperação? 9 - A 

Secretária de Educação de Salto, esteve presente e apresentou seu 

posicionamento de fato, em deslocar alunos para o VILA FLORA a fim de atender 

o segmento EDUCAÇÃO INFANTIL, que é prioridade da Rede. A Presidente 

reforçou o pedido de todos no dia 13 de outubro de 2021, às 15h00 para 

montagem do PRÊMIO E FÓRUM CME. É preciso avisar a Imprensa Karina 

Camargo para providenciar a transmissão Youtube do Prêmio e Fórum. 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.  
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