
 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – SALTO E SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DE SALTO/SP. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 

reuniram-se na SALA PAULO FREIRE, membros do Conselho Municipal de 

Educação, Secretária de Educação do Município de Salto/SP, representantes do 

Instituto Zoom Adriana Sala, APAE Janaina Baldi (Associação de Pais e Amigos 

dos Especiais), ADEVISA Sirlei (Associação dos Deficientes Visuais de Salto) e 

ASPAS Bruno (Associação Saltense de Pais e Amigos dos Surdos). O objetivo 

da reunião com as organizações é que os Presidentes não atenderam ao pedido 

deste colegiado, quando foi solicitada a prestação de contas de todas as verbas 

recebidas, tais como: Leão Amigo, Convênios com o Município, Convênio com o 

Estado, Emendas impositivas, Recursos Próprios. Também para explicar as 

ressalvas feitas por membros deste colegiado ao Termo de 

Fomento/Colaboração Lei 13019/14 firmado entre as organizações e município. 

Iniciou-se a presente reunião com os agradecimentos pela presença, através da 

Presidente Evelize Assunta Padovani, apresentou aos presentes o Regimento 

Interno, construído pelos membros colegiados, com recortes dos artigos que 

destacam as funções do Conselho, em epígrafe a função de FISCALIZAR. 

Foram apresentados os artigos 1º, 3º, 18, 19, 21. 24 e 27 e a função da Câmara 

Técnica da Educação Especial. Enfatizado o artigo 19 que trata das atribuições 

do CONSELHO, fiscalizar as aplicações dos recursos. Após explicação das 

funções da Câmara Técnica da Educação Especial, iniciou-se os estudos sobre 

a Lei 13019/14. Foram destacados alguns recortes: cooperação não geram 

recursos, deve haver CHAMAMENTO PÚBLICO, na concepção e nos estudos 

dos colegiados, a fim de garantir a isonomia, a legalidade, a impessoalidade, a 



moralidade, a igualdade, a probidade administrativa e o vínculo ao instrumento. 

Foi citado de que os bens patrimoniados caso venha a cessar quaisquer 

organizações deverão ser enviados ao Poder Público e que devem ficar na sede 

da organização. Foram analisados estudos sobre: estatutos, atas, prestações no 

site das organizações. Em relação à negação à oferta de prestação de contas a 

este colegiado, alegam as instituições de que enviam sempre as prestações ao 

setor pertinente pelo qual recebem as verbas e que estão à disposição para 

análise. Os conselheiros defendem de que a Lei 13019/14 é bem clara de que o 

CME deve como atribuição e competência fiscalizar todas as verbas. O artigo 13 

da referida lei diz que o colegiado deverá consultar a setorialidade. A presidente 

informou de que a SEME deverá se pautar no princípio da economicidade, 

realizar amplo diagnóstico das reais necessidades da rede municipal, publicitar 

o chamamento por ser de interesse social e realizar oitiva. Falta de chamamento 

público, ao ofertar a outras instituições que desejam ofertar os mesmos serviços. 

Falta de documentação sobre o princípio de economicidade feito pela SEME. 

Evidências das metas atingidas pelas instituições após a oferta dos serviços. 

Falta de acompanhamento do gestor da SEME nas instituições. Falta de 

postagem dos recursos próprios na TRANSPARÊNCIA ELETRÔNICA ou 

postagem de forma simples para que todos conheçam os investimentos e 

arrecadações, inclusive emendas impositivas. Documentos para que os 

membros assinem de última hora sem análise e estudo aprofundado, como foi 

feito em 2021. Foi apresentado ao pleno pela presidente a ação do Ministério 

Público, solicitando PEI (Plano Educacional Individual) de cada aluno da 

instituição, através da SEDUC/GEDUC (convênio estadual), a fim de garantir a 

Educação Inclusiva de fato. Aberto ao debate, as instituições informaram que 

existe brecha na lei e que não há necessidade do CHAMAMENTO PÚBLICO. 

Os conselheiros não abrirão mão desta solicitação legal para 2022. 

Apresentaram as prestações de contas que estão no site de TRANSPARÊNCIA 

e informaram que somente o TRIBUNAL DE CONTAS poderá analisar os 

documentos fiscais existentes nas instituições. Informaram que a gestora dos 

TERMOS da SEME acompanhou sim as instituições. Sobre a oferta de outra 

instituição para fornecimento de laudos aos cidadãos especiais, a representante 

do Instituto Zoom, disse que não reconhece esta avaliação. Os conselheiros 

presentes tiveram a oportunidade de realizar questionamentos e muitas dúvidas 



ainda pairaram, tais como: recursos próprios e número de alunos atendidos pelas 

instituições. Após, a representante da Câmara Técnica protocolizou 

questionamentos à Presidência deste Conselho os quais serão discutidos em 

próxima plenária dos membros. Após, a Presidente agradeceu aos 

esclarecimentos dos representantes e continuou a reunião somente com os 

membros do CME. Foi decidido e deliberado de que os colegiados aguardarão 

até a prestação do primeiro quadrimestre para avaliar, estudar e ratificar as 

contrapartidas das entidades. Nada mais. Eu (a) Rodrigo Lucas de Oliveira, 

Secretário, digitei a presente ata a qual será lida e assinada pelos presentes.  

 

 

EVELIZE ASSUNTA PADOVANI 

PRESIDENTE – CME SALTO-SP  


