
 

 

 

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO SP. 

 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na 

Sala 01 do CEMUS IV sita à avenida Dom Pedro II, 826 Centro Salto/SP. O 

objetivo de tal reunião foi deliberar a continuidade do PRÊMIO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2022, construído em 2021 por este colegiado com 

o objetivo de homenagear todos os atores que atuam no desenvolvimento das 

competências necessárias aos alunos de todas as redes (estadual, municipal e 

particular) de ensino. Foram apresentados os regulamentos. O tema central 

escolhido foi “PROJETOS EXITOSOS DE APROXIMAÇÃO FAMÍLIA E 

ESCOLA”. As inscrições serão de 20 de abril de 2022 a 31 de maio de 2022. 

Foram suprimidos alguns artigos como projetos coletivos, que serão 

homenageados de forma individual. As inscrições serão feitas através de links. 

Os convites serão enviados a todas as escolas com a colaboração de todos. Os 

vencedores serão homenageados em data de 24 de agosto de 2022, às 19h30 

em cerimonial no Teatro PALMA DE OURO em Salto/SP. Também foi deliberado 

o II FÓRUM DE EDUCAÇÃO, que acontecerá no mesmo dia da homenagem, 24 

de agosto de 2022 às 9h00 às 12h00. O tema central será “ REDE PROTETIVA 

A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA”. Serão convidados 

todos os que fazem parte da oferta de assistência à criança e adolescente na 

cidade de Salto, tais como Polícia Militar, Assistência Social, Ministério Público, 

Judiciário, Conselhos de Assistência e outros. A palestrante convidada será a 

Professora Doutora Juliana Tonche, especialista em Justiça Restaurativa. 

Deliberadas as datas, assuntos e locais os serviços foram redistribuídos pela 

Presidente. Nada mais. Eu (a) Rodrigo Lucas de Oliveira, Secretário, digitei a 

presente data a qual será lida e assinada pelos presentes.  
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