
 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO  

 

Ata da reunião realizada aos nove dias do mês de novembro 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. Apresentada a pauta, iniciou-se a presente com 

explicações da Presidente sobre o objetivo desta. A SEME, solicita que os 

conselheiros apresentem parecer sobre os TERMOS DE COLABORAÇÃO às 

entidades de educação especial que obtêm recursos públicos para 2022. Na data 

de 05 de novembro de 2021, em reunião extraordinária, este Conselho solicitou 

que as associações ADEVISA, ASPAS, INSTITUTO ZOOM E APAE/SALTO, 

apresentassem na data de hoje à Câmara Técnica, o que rege a Lei 

13.019/2014, tais como: correção do TERMO COLABORAÇÃO para FOMENTO, 

justificativa da ausência de chamamento público, relatórios da Comissão 

designada em Portaria, relatório do Controle Interno, justificativa da 

economicidade em relação à oferta de serviços prestados pelas Associações e 

pela SEME. Nesta reunião, seria somente para os colegiados darem um Parecer, 

frente à apresentação de tais documentos à Câmara Técnica deste colegiado, o 

que não foi feito. Representantes da Comissão designada e do CEMAEE 

estiveram presentes. A gestora dos contratos Ana Paula Leoci, encaminhou os 

documentos das entidades, hoje pela manhã.   Preocupados em relação a esta 

ausência, conforme determina a legislação supra, membros do Conselho 

manifestaram preocupação em dar parecer favorável às Associações, uma vez 

que para consolidar os TERMOS, estes documentos deveriam ter estudos e ser 

analisados previamente pela Câmara Técnica da Rede Protetiva e Inclusiva. 

Após calorosa discussão, ficou acordado, que para não prejudicar os alunos das 

ENTIDADES, que necessitam de um atendimento por serem alunos com 



necessidades especiais, e a garantia aos mesmos de um espaço de 

desenvolvimento e aprendizagem, garantindo a este público uma oferta de 

qualidade em suas necessidades, foi aberta a votação. Os Conselheiros Rodrigo 

Lucas de Oliveira, Eliane Carrijo City Vasconcellos, Elaine Ziburis, Elisângela 

Nogueira, Rita Tancredo, Caio Cesar, Helen Conral, Evelize Padovani, Mary 

Ellen e Marcos Batalha votaram a favor do parecer com inúmeras ressalvas para 

2022: não serão mais apresentados pareceres favoráveis às associações, caso 

a documentação não chegue em tempo hábil para análises e estudos; os termos 

deverão ser revistos para correção                                                                

COLABORAÇÃO ou FOMENTO, conforme Lei vigente; deverá haver 

chamamento público pela SEME, afim de que outras Instituições sejam 

participantes de forma equitativa; Comissão e Gestora da SEME deverão 

apresentar relatórios quadrimestrais a este colegiado em reunião extraordinária 

em 2022, com detalhes minuciosos; as associações deverão elaborar site de 

transparência pública e nele postarem todas as verbas adquiridas em nível 

federal, estadual e municipal, bem como recursos próprios. Deverão as 

associações apresentarem prestações de contas quadrimestrais a este 

colegiado; apresentar estatísticas de atendimentos nestas reuniões de 

prestações. Este colegiado se comprometeu a organizar-se para também 

realizar visitações in loco a fim de avaliar a qualidade dos atendimentos e 

fiscalizar os investimentos a elas destinados a Câmara Técnica para análise dos 

Projetos e Termos e que não sejam realizados Projetos (recortes e colagem) e 

sim de fato, projetos que sejam desenvolvidos e atualizados conforme o ano de 

desenvolvimento. Nada mais. Encerrou-se a presente. Eu (a) Rodrigo Lucas de 

Oliveira, secretário digitei a presente ata a qual será lida e assinada por todos.  
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