
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

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

vinte e um, convocação ordinária da senhora Presidente do CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na sala 09, sita à avenida Rua Prudente de 

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

senhora Presidente. Apresentação da pauta: rede protetiva APAE; sala 

exclusiva CEMUS III, adiada para 10/11/2021; FÓRUM CME e Prêmio 2021          

(avaliação); devolutiva da Câmara Técnica do Ensino Fundamental II pela 

Coordenadora Rita Tancredo; Ofício 143 da UNCME em apoio à Comissão 

Especial de análise da Lei 2655/2005; pedido para acompanhar as reuniões do 

Conselho Estadual de Educação pelo conselheiro Marcos Batalha, com suporte 

da SEME; proposta de convite aos jovens das escolas estaduais, municipais e 

particulares, conselhos escolares e escola de ensino superior para espaços de 

escutas e demandas; abertura aos inscritos e encerramento. Iniciou a presente 

com o conselheiro Marcos Batalha sobre a reunião da Câmara Técnica sob sua 

responsabilidade com a APAE de Salto em decorrência de solicitação de 

aumento de verba junto à SEME para auxiliar no transporte dos alunos. A câmara 

Técnica recebeu a Associação a qual a gerente administrativa Janaína Baldi 

explanou as necessidades do pedido de aumento de verba. Após debates entre 

os colegiados ficou deliberado que a Câmara Técnica irá ouvir, a responsável 

pelo plano de trabalho Ana Paula Leoci e Conselhos que compõem a Secretaria 

de Ação Social, para construir o Relatório Técnico de análise da real 

necessidade do aumento de investimento junto à Associação. O relatório técnico 

será expedido pela Câmara Técnica e encaminhado ao pleno para deliberação. 

A presidente Evelize despachou o ofício 83/2021 designando a Câmara Técnica 

da rede protetiva e inclusiva para análise técnica em todas as Instituições que 

possuem Termos de Colaboração com a SEME: ADEVISA, ASPAS, INSTITUTO 

ZOOM E APAE. Ao término da análise a Câmara vai encaminhar todos os 



relatórios técnicos para o pleno aprovar ou não a renovação do termo de 

colaboração. Após, foi apresentado o Ofício 143/2021 da UNCME que analisou 

a Lei 2655/2005 onde ficou acordado entre os membros estudos da análise para 

novo debate na próxima reunião em novembro/2021. O conselheiro Marcos 

Batalha solicitou participação com a estrutura da SEME para acompanhar 

reuniões do CEE. Deliberado para participação, cabendo agendamento prévio 

para que a SEME atenda à solicitação. O conselheiro Marcos Batalha solicita 

acompanhamento dos trabalhos realizados pelo CREAS, PIA (Plano Individual 

de Atendimento), CMDCA e da Rede Protetiva. Após o conselheiro Rodrigo 

apresentou a necessidade de se realizar um FÓRUM sobre o Plano Municipal 

de Educação. É preciso discutir coletivamente os avanços das metas do Plano 

Municipal de Educação. Serão construídas dez reuniões para discutir as metas. 

E solicita o apoio dos conselheiros a estarem presentes nos encontros. Após, 

foram solicitadas avaliações individuais do FÓRUM 2021 E PRÊMIO CME 

SALTO. Será preciso alterar a data. Muitos profissionais da educação não 

compareceram em decorrência de inúmeras festividades na escola. Faltou 

Planejamento no papel do cerimonial a outros envolvidos, um check list, por 

exemplo. A logística deverá ser feita com previsão. Sistema CRCODE dificultou 

pela falta de Internet e localização não visível. A Presidente aproveitou o 

momento para agradecer a todos os envolvidos : imprensa 

Matheus Damato Júnior, SEME, CEUNSP, ANGLO SALTO, FACES OCULTAS, 

conselheiros, escolas, enfim, todos que de alguma forma colaboraram com o 

êxito do evento. Finalmente, a conselheira Rita Tancredo informou sobre o 

andamento da mediação entre CEMUS V e Secretaria de Educação, sobre 

deslocamentos de alunos para outra Unidade. Foram feitos ofícios, reuniões, 

oportunizaram espaços para diálogos, analisaram o espaço físico assunto não 

finalizado. Aberto convite a todos para participação CONAE níveis municipais e 

estadual. 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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