
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

Ata da reunião realizada aos quinze dias do mês de dezembro do ano de 

dois mil e vinte e um, convocação ordinária da senhora Presidente do 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na sala Paulo Freire, sita à 

avenida Rua Prudente de Moraes, 580 Salto- SP. Iniciou com os agradecimentos 

da presença de todos. O coordenador da Câmara Técnica Marco Aurélio Rachid 

Batalha explanou sobre o ofício que recebeu da prestação de contas das 

entidades ADEVISA, ZOOM, ASPAS e APAE. Foi um copia e cola nos 

documentos todos iguais sem tirar letra, ponto e vírgula. Uma tremenda falta de 

respeito com o CME, pois sabem que é o órgão fiscalizador das ações da SEME. 

Esse problema já perdura desde setembro e não foi resolvido. Poderia ser 

encaminhado para o Ministério Público, más o Conselheiro Marco acha melhor 

uma última tentativa de reunir todos e conversar. Será encaminhado ofício com 

dia, horário e data. A Coordenadora da Câmara Técnica do Ensino Fundamental 

II Rita Tancredo comentou sobre a última reunião. Solicita ao pleno um parecer 

deliberando que  os alunos do 3°ano do fundamental que está previsto de serem 

atendidos no CEMUS V, deverão frequentar o CEMUS VIII, já que após visitas, 

análises e respostas de ofícios chegou-se à conclusão que o CEMUS VIII tem a 

possibilidade de atender esses alunos (vide relatório da câmara técnica). Foi  

votado e deliberado que o 3°Ano passe para o CEMUS VIII. Sobre a Lei 

2655/2005 a Membro da Comissão especial Eliane Carrijo está no aguardo de 

retorno da Secretária Anna que iria encaminhar para o jurídico. O conselheiro 

Rodrigo explicou que a SEME, agora tem uma assessora jurídica Lenira 

Boschila. Ela já adiantou uma boa parte na leitura e solicita a presença dos 

membros da comissão com o apoio do Rodrigo para ajudar a construir o texto 

final. A secretária de Educação Anna Noronha justificou sua ausência, pois 

estava com a semana cheia de compromissos e não poderia estar presente na 

reunião do CME, más garante que na primeira reunião de 2022 em fevereiro vai 



fazer a prestação de contas. Os supervisores de ensino da rede municipal 

solicitaram ao CME uma minuta de autorização de escola infantil particular, pois 

a que eles têm está muito defasada. Evelize já encaminhou um modelo e espera 

apenas o aval dos supervisores e levar para aprovação do pleno. A conselheira 

Mary Ellen comenta que não houve muitos avanços na sala exclusiva desde a 

primeira conversa e como está em fim de contrato com a unidade espera que 

tenha melhorias que as crianças merecem no referido espaço escolar. O 

conselheiro Rodrigo convida a todos a assistirem a plenária geral da 1ª 

Conferência Municipal de Educação no dia 16/12 às 19:00. Após, esse evento 

vamos aguardar a organização da Conae para a próxima etapa. O conselheiro 

Rodrigo solicitou ao pleno a aprovação de envio de congratulações a todas as 

unidades da rede pública e privada que se destacam nos eventos municipais, 

estaduais e federais que participam. Aprovado por unanimidade. A presidente 

Evelize solicita a todos que enviem sugestões para o plano de trabalho 2022. No 

encontro nacional que participaram a presidente Evelize e o Secretário Rodrigo 

foi de extrema importância, para o aprendizado e multiplicar aos conselheiros 

todas as informações recebidas do Tribunal de Contas, AGU, Unicef, Uncme, 

Universidades Federais, etc. Foram três dias de grandes debates e troca de 

experiências. 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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Evelise Assunta Padovani Monteiro (Presidente)_________________________ 
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Mary Ellen Aparecida de Almeida Gonçalves da Silva_____________________ 

Rita de Cássia da Silva Tancredo_____________________________________ 

Rosélia Fernandes Ferreira de Jesus_________________________________ 

Elisangela Nogueira Marchesani_____________________________________ 

 

 


