
 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO  

 

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

explicações da Presidente sobre o objetivo desta. Apresentação da Casa Naim, 

sobre a necessidade de Credenciamento junto a este CME para que consigam 

parcerias com instituições privadas. Apresentação do Projeto aos conselheiros. 

Os conselheiros se comprometeram a firmar Credenciamento para que a Casa 

realize 250 avaliações e laudos aos alunos com necessidades especiais, seja da 

escola pública ou privada. A Casa Naim não está solicitando dinheiro da SEME 

e sim quer o credenciamento para receber verba de empresas privadas, pois 

seus serviços são educacionais e necessitam estar cadastrados no CME. Será 

realizado o Credenciamento segundo o Regimento Interno deste Conselho, 

assim que entidade trouxer toda a documentação. O Conselheiro Marcos 

Batalha afirma que tem a Casa Naim para laudos gratuitos e a SEME gastando 

mais de R$ 900 mil reais por poucos testes de wisc. Uma das Diretoras do 

CEMAEE Carla Helena, comenta que deve haver um esforço para fortalecer os 

serviços do CEMAEE, assim não tenham mais que depender de entidades para 

realizar serviços. Carla apresentou a devolutiva do CEMAEE sobre o Cemus III 

da sala exclusiva onde a diretora Elaine Ziburis, também garantiu mudanças para 

2022. Após, foi solicitada a presença da conselheira Rita Tancredo para 

apresentar os avanços das reuniões sobre o CEMUS V. Foram enviados 12 

ofícios à SEME e somente 03 foram respondidos. Ainda no aguardo de mais 

informações para a conclusão deste assunto. Após, foi solicitada da Sra. Eliane 

Carrijo, conclusão da Comissão Especial sobre os estudos da Lei 2655/05. A 



conselheira solicitou mais tempo, pois a UNCME demorou para analisar a Lei e 

dar uma devolutiva. A Presidente fez alguns destaques na Lei com explicações 

e adiantou que não vê nenhuma irregularidade frente à atuação da Presidência 

estar representando a Diretoria Regional de Itu. Haverá outras reuniões futuras 

para finalização deste estudo. Em relação ao Parecer deliberado na data anterior 

às Entidades com Termos de Colaboração será enviada orientação deste 

colegiado às mesmas, para que em 2022 possam estar em acordo com a Lei 

13019/2014. Foram convidados para a I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SALTO/SP – IV CONAE/SP no dia 11 de novembro de 2021 via 

YOUTUBE a fim de preparar SALTO/SP e mais 48 municípios convidados sobre 

a AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO do Plano Municipal de Educação e 

preparação para a CONAE ESTADUAL 2022. A presidente solicitou aos 

presentes estudos da Resolução 109/2021 a qual orienta a todos sobre o retorno 

presencial às aulas e os cuidados que as equipes deverão ter. Foi deliberado 

favoravelmente Ofícios que serão enviados às escolas participantes do PRÊMIO 

2021 CME a fim de agradecer a presença de todos. A SEME indicou a Presidente 

e o Secretário para participação no XXX ENCONTRO UNCME na cidade de 

Sinop-MT, nos próximos dias 08, 09 e 10 de dezembro de 2021. Deverão os 

convidados trazer informações importantes sobre a organização da preparação 

para o CONAE 2022, auxiliar a COMISSÃO TÉCNICA sobre a avaliação e 

monitoramento, organizar os encontros de avaliação das 20 metas na cidade de 

Salto, de forma participativa e democrática. Os trabalhos já foram iniciados e a 

organização foi publicada no site da Prefeitura Municipal de Salto e do Conselho 

Municipal da Educação. Ficou acertada a Comemoração Festiva de Final de Ano 

no próximo dia 22 de dezembro de 2021 às 21h00, após a última reunião do ano, 

porém a data pode ser revista. 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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