
 

 

 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO SP. 

 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-

se na SALA PALMA DE OURO, membros do Conselho Municipal de Educação, 

vereador Daniel Bertani, Gestoras do CEMAEE e Secretária Municipal de 

Educação de Salto. Iniciou-se a presente com os agradecimentos pela presença 

de todos. Após a presidente apresentou vídeo em homenagem a todas as 

mulheres do colegiado (08 de março de 2022). O primeiro assunto foi sobre a 

Merenda Escolar e a licitação. O presidente do CAE senhor Marcos Aurélio 

Rachid Bataglia disse que o CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR não 

participou do processo de licitação. É preciso que o CAE receba essas 

orientações. Que precisa de prazo para estudar a legislação do CAE, a 

composição atual, os grupos de rede social para que se atualizem os dados. 

Pela licitação soube-se que a empresa vencedora fechou contrato de onze 

milhões anuais. Após, a conselheira Mary Helen foi convidada a apresentar o 

relatório de visita à Associação de Pais e Amigos dos Alunos Especiais (APAE 

SALTO) pelos membros conselheiros. Foram recepcionados em 16 de março de 

2022 pela diretora Madalena Baldi, a qual informou que pelo Termo de 

Colaboração são atendidos 8 alunos no Ensino Infantil (3 frequentando e 5 com 

atestado médico comorbidade). Um é atendido na residência. A Nutriplus fornece 

alimentação restrita aos alunos. À tarde existe oferta de serviço de 

Fonoaudióloga (deglutição), Terapia Ocupacional, Neuropediatra e Fisioterapia. 

Existe uma monitora para cerca de 10 alunos. Uma monitora circulante. Material 

é feito exclusivamente para cada aluno e os terapeutas contribuem na 

elaboração destes materiais. Avaliação dos profissionais é feita semestralmente. 

Todos utilizam o transporte (6 vans do município e um com recursos próprios). 



As vans são adaptadas. Foram encaminhados pelo CEMAEE para teste wisck 

03 em fevereiro e 05 em março. Avaliações estão em posse dos terapeutas. 

Existem 5 atendimentos disponibilizados por semana (Fisioterapia), porém o 

CEMAEE não enviou ainda a lista dos alunos. O Neuropediatra contratado 

atendeu 12 crianças (em fevereiro). 5ª feira 13 às 17h00 atende às 

psicopedagogas. A Coordenadora Pedagógica Simone apresentou o semanário 

organizado, detalhado. As monitoras não recebem formações. A Diretora 

Madalena disse que está em estudo na federação das APAE uma formação 

especifica para as monitoras. Existe o projeto música (fanfarra) com o professor 

Jacob e um monitor de teatro (licenciado em Química) que apresenta Mostra de 

Teatro. Questionados pela presidente sobre a coleta de evidências destes 

projetos, a conselheira Mary Helen disse que não solicitou. Após, o Conselheiro 

Marcos Aurélio Rachid Bataglia, comentou sobre a notificação extrajudicial da 

senhora Janaína Baldi às conselheiras Evelize Padovani e Adriana Francelino 

Disse que não vai se intimidar e que não tem medo de notificações. A APAE de 

fato merece 3 milhões por ano e não 1 milhão. Em relação ao CEMAEE disse 

que até agora não obteve respostas dos questionamentos feitos a ele. Também 

solicitou que o CME deverá ser assessorado pelo Jurídico, pois é preciso cumprir 

o papel como conselheiro e fazer o CME funcionar corretamente. Os 

conselheiros têm lei para cumprir e podem pecar por prevaricação caso não o 

faça. Devem sim questionar o valor de um milhão recebidos, entidades estão 

sendo mantidas pelos órgãos públicos. Questionar o motivo pelo qual uma 

colaboradora ganha 8 mil reais por mês. Que tudo isso é revoltante. Não estamos 

na Coreia do Norte. O conselho é deliberativo. Questionou sobre como a 

Guardinha recebe a alimentação. De onde vem os recursos. Não é contra as 

entidades. Mas, uma monitora idosa da APAE ganha 1.800,00 e a gerente 

administrativa ganha 08 mil reais? O Conselho precisa pedir uma assessoria 

jurídica para avaliar o princípio de economicidade. Trazer para a roda de 

conversa, o CME e o Judiciário. Rede Protetiva que não funciona. O prefeito não 

tem poder discricionário (Leia-se Política da Infância – Eliana Calmon) O 

CEMAEE com 1 milhão não faria mais? Isso é politicagem. Após a conselheira 

Eliane Carrijo disse que precisa sim de apoio jurídico. Que o CEMAEE tem 

condições de fazer melhor.  Disse que as escolas têm déficit de ADI e 

professores. O vereador Daniel Bertani disse que vai levar em tribuna (houve um 



convite anônimo para que hoje ele estivesse no CME). O conselheiro Marcos 

disse que foi encaminhado às Instituições para prestação de contas no geral de 

todas as verbas. O vereador disse que cada parlamentar terá agora R$ 

244.000,00 (cada um) orçamento para verbas impositivas. Após, a Presidente 

informou aos presentes sobre as visitas feitas no CEMAEE nos dias 24 de 

fevereiro de 2022 e 04 de março de 2022. Foram analisados todos os espaços 

do CENTRO e fotografados. Observações apontadas: profissionais como 

Psicólogos, Terapeuta Ocupacional, não estavam com crianças sendo atendidas 

nos dois dias. O espaço é muito bom para formações dos servidores da 

Educação e não estavam sendo utilizados. Horários feitos corridos (7h00 às 

17h00) com intervalo de meia hora para almoço. Os profissionais devem oferecer 

30 horas semanais conforme edital de concurso público e atender à demanda 

saltense, conforme observação feita pela Presidente. A secretária de Educação, 

senhora Anna Noronha disse que os profissionais não querem ficar na 

Educação, pois na Saúde ganham 30% a mais. A Fonoaudióloga trabalha em 

outra cidade. Disse que há anos exercem esses horários e que não há o que 

fazer para mudar. Que prefere assim do que ficar sem o profissional. O tema 

será levado ao Ministério Público para avaliação desses horários. A Diretora 

Carla do CEMAEE disse que não são todos os dias com zero de atendimento, o 

fluxo é grande. 64 crianças são atendidas pelo Terapeuta Ocupacional. Disse 

que o Jurídico já analisou os horários. Haverá novo concurso e assim poderão 

constar no edital o saldo e distribuição de horas. Outros prefeitos tentaram mudar 

e não conseguiram. Haverá formação continuada para ADI. Os relatórios são 

produzidos de fato por todos os profissionais das 17h00 às 18h00 e que são 

precisos para constar em prontuário. Que estão melhorando os atendimentos. 

Convidou os presentes para visitarem mais vezes o CEMAEE. Sobre os 

encaminhamentos respondeu a diretora do CEMAEE que os alunos são 

encaminhados pelas escolas municipais. Existe uma investigação e os 

terapeutas desenvolvem atividades especiais. Há crianças na rede que não são 

encaminhadas. Apresentou as parcerias com NEUROPEDIATRA (APAE) e 

Fonoaudióloga (ASPAS). A Coordenadora Pedagógica Rogiane Morro, disse 

que há falhas no CEMAEE, mas estão melhorando. Horários são questões 

jurídicas. Comentou que ela e a Carla podem assumirem como gestoras dos 

Termos de Colaboração e Fomento nas Instituições e que estão realizando 



visitas e fazendo relatórios. Prepararam formações para os educadores. 

Solicitou à Secretária de Educação salas 6 D (simulador de chuva) com custo de 

R$ 189.000,00 cada uma e foi autorizada. Há mais de dez anos sem concurso 

público. A diretora Carla disse que estão mobilizando o terceiro setor, será 

enviada lista à Fisioterapia da APAE. A conselheira Eliane falou sobre o fluxo de 

trânsito na Escola Benedita de Rezende. Em relação ao Material Escolar 2022, 

a secretária respondeu que o pregão saiu na data de 16/03/2022 (publicação) 

marcado para 29/03/2022 e que em maio/2022 os alunos receberão. A 

conselheira Helen solicitou resposta do ofício enviado em 18 de fevereiro de 

2022 sobre o material escolar. Próxima visita à Instituição será no dia 27 de abril 

de 2022 no Instituto Zoom. Após a Presidente orientou os conselheiros como 

acionar o Ministério Público quando os pais requisitam professor auxiliar aos 

alunos. Leitura dos retornos dos ofícios 01, 02/2022. Informado sobre o aluno 

Jonathan (Ofício 2/2022- APAE) o aluno encontra-se bem. Respondida a 

notificação extrajudicial da senhora Janaína Baldi e enviada cópia da ata.  O 

conselheiro Rodrigo Lucas disse sobre o concurso (empresa vencedora SH 

DIAS). A presidente solicitará orientação do Ministério Público sobre os horários 

do CEMAEE. O vereador Daniel Bertani agradeceu e se retirou. O conselheiro 

Marcos explicou que as visitas às instituições devem ser coletivas (convite aos 

colegiados). Após, o secretário Rodrigo Lucas leu a resposta dos 

questionamentos feitos à gestora dos termos de colaboração e fomento. A 

senhora Ana Leoci respondeu aos questionamentos, porém muitos ficaram ainda 

vagos e, portanto, novos questionamentos serão feitos à atual gestora. Alegando 

pressão dos colegiados, a senhora Ana Leoci não mais responderá pelos termos 

de colaboração e fomento. Após o conselheiro Rodrigo falou sobre a visitação à 

APAE disse que toda a documentação foi entregue e a entidade segue o plano 

de trabalho. Repetiu a fala da reunião anterior. O credenciamento para 2022 já 

aconteceu e as entidades devem cumprir o plano de trabalho. Se foi fechado 

uma quantidade de atendimento dos alunos, as mesmas devem cumprir tudo o 

que está no contrato. O que as entidades recebem e pagam aos colaboradores 

do plano de trabalho, não cabe ao conselho cobrar das entidades, pode sim não 

concordar, se indignar, que é imoral, porém devem cobrar da SEME e não das 

entidades. O CME tem que construir junto com a SEME um plano de trabalho 

adequado com o valor que estão recebendo. A idéia é reestruturar o CEMAEE, 



após o concurso público e não depender mais dos serviços das entidades. A 

instituição APAES informa que vai entregar a prestação de contas quadrimestral 

até 10 de maio de 2022. O CME dialogará agora com a gestora dos termos e 

com a própria Secretária de Educação. O conselheiro Marcos disse que as APAE 

têm estatutos, têm sócios. Quem deve construir os novos planos é a SEME e ela 

apresentar as possibilidades de termos de colaboração. Propõe a construção 

conjunta com a SEME e CME sobre futuros planos dos termos de colaboração. 

Também questionou o motivo da ausência de convite às conselheiras ROBERTA 

e PAULA sobre debates da 1ª Infância. A presidente ficará encarregada de 

perguntar à AÇÃO SOCIAL o motivo pelo qual não foram convidadas. O ofício 

03/2022 foi encaminhado no dia 10 de fevereiro. Em relação à prestação de 

contas das verbas impositivas, todas as instituições farão a prestação de contas. 

27/04/2022 haverá a reunião dos 25% de investimentos na Educação. O CME 

irá emitir um parecer, após a apresentação. Colocado em pauta a todos para 

deliberação do CREDENCIAMENTO da CASA NAHIM. Aprovado por 

unanimidade. Em relação às informações sobre VACINAÇÃO aos pais foram 

feitas postagens em redes sociais, datas e conscientização. Não existe prazo 

para vacinar as crianças. Em relação à Recreação Arco Íris, a Supervisão de 

Ensino da Rede Municipal informou que se trata somente de recreação. As datas 

das reuniões já foram publicadas em site oficial do CME. Convite aberto a todos 

para visitação no Instituto Zoom, dia 27 de abril de 2022. Em relação ao espaço 

de recreação CATAVENTO, a Supervisão da Rede Municipal informou que 

pediram para retirar a placa publicitária a palavra BERÇÁRIO – EDUCAÇÃO 

INFANTIL. Após, foi lida a denúncia contra a docente senhora Angelina, docente 

do 1º ano D do CEMUS IV. Será encaminhado ofício à gestão escolar da Unidade 

para esclarecimentos dos fatos. Também deliberado em unanimidade ofício de 

cumprimentos aos gestores das unidades escolares da rede estadual de Salto 

sobre a participação no SARESP 2021. A conselheira Helen solicita que haja 

limite de horário em debates neste CME. Nada mais. Encerrou-se a presente 

reunião. Eu (a) Rodrigo Lucas de Oliveira, secretário, digitei a presente ata a qual 

será lida e assinada pelos presentes.  
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