REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SETEMBRO
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e quatorze reuniramse na sala do Conselho os seguintes membros: Solange da Graça Rossi
Simão, Ana Lucia Rodrigues, Valquíria Teixeira da Silva, Henrique Erick
Wiers, Marilza Aparecida Teixeira, Fernanda Paula Gerber, Beatriz Eschholz,
Stela Regina G. Wontroba, Maria Conceição Malaquias e Regina Soeli
Lourenço e Vera L. Moreira Schiochet para a sétima reunião extraordinária
do ano de dois mil e quatorze. A pauta do dia: 1. Calendário de 2014 (troca
de dia letivo 15/10 para 13/10, dia do professor); 2. Aprovação da resolução
sobre os calendários escolares para 2015. Solange deu boas vindas a todos
e realizou a leitura da ata da reunião ordinária do mês de setembro. Dando
sequência a pauta: Solange apresentou a nova conselheira Stela Regina G.
Wontroba que está substituindo a conselheira Isabel Cristina Marconcin que
pediu o desligamento e representava a rede privada. Iniciando a pauta
Solange apresentou a proposta da troca do dia 15/10 para o dia 13/10, pois a
troca seria mais viável e não teria uma quebra nos dias letivos ficando o
feriado na segunda-feira, sendo que os mais prejudicados seriam os
estudantes e quando o feriado cai no meio da semana o número de faltas é
maior. Regina perguntou quem pediu para fazer a mudança e Solange
respondeu que foram diversas escolas. Adriane questionou sobre o dia 28/10
o qual tinha se questionado no momento de fazer os calendários para o ano
letivo de 2013, sendo que o mesmo foi trocado pela SEMED pelo dia 18/06

onde as escolas fechariam a semana toda dos jogos da copa do mundo
então se o Prefeito der o dia 28 de outubro as escolas não poderão parar.
Solange realizou a votação da proposta inicial da troca do dia letivo 15/10
pelo 13/10 e o resultado foi positivo. Vera passará um e-mail para as
unidades escolares e também encaminhará o ofício com antecedência
comunicando a troca do deste dia. Ana e Valquiria falaram que se preocupam
com o fato do CME encaminhar a proposta sendo que sempre estamos
batendo na tecla em não mudar os dias letivos no calendário. Solange falou
que este ano foi atípico com diversas situações e esta não seria uma
proposta ruim, e Stela falou que visto não ter nenhum feriado no segundo
semestre a proposta é viável. Dando sequência Solange pediu para a Ana
falar sobre o curso que terá em Paranaguá no dia 08/10 da UNCME para
todos os conselheiros do Paraná visto que muitos municípios não poderão
enviar para o curso nacional em Manaus. Este encontro será estadual e
ocorrerá durante todo o dia e foi perguntado quem gostaria de participar.
Solicitaremos um carro para estar levando os interessados. Adriane falou que
a SEMED não poderia negar em enviar conselheiros para Manaus uma vez
que em 2013 não foi ninguém devido aos gastos com a Conferência ocorrida
no município. Ana confirmou que não foi ninguém devido aos gastos com a
Conferência. Solange falou da substituição no conselho do FUNDEB onde
ela está representando o CME e neste momento está com problemas de
saúde na família e não pode mais representar, então Valquiria se dispôs a
participar. Encaminharemos um ofício para a SEMED apresentando a
mesma. A conselheira Aline se fez presente para lembrar que algumas
escolas/CMEI’s fizeram a paralisação no dia 03/09/14 e precisam repor. Ana
leu o artigo 12 – A instituição educacional somente poderá considerar
encerrado o ano letivo após o cumprimento integral do Calendário Escolar
homologado. Cumprindo os 200 dias letivos. Solange falou que iremos enviar
um ofício para as unidades falando sobre o caso e também solicitando o dia
que irão repor e poderão escolher o dia para esta reposição. Dando

sequencia Ana fez a leitura da Resolução 01/2014 sobre o calendário de
2015 e a medida que tinham dúvidas poderiam interromper. Como já tinha
sido estudado na reunião ordinária ninguém teve dúvidas e Solange
perguntou se todos aprovavam e por unanimidade foi aprovada. Na
sequencia Solange leu o ofício da Escola Santo Antônio que solicitou a troca
do dia 03/10 do período da tarde para manhã atendendo todos os alunos
devido ao pleito eleitoral e foi indeferido, pois a maioria das escolas terão o
mesmo problema e em cada local possui um responsável que deverá estar
no sábado para toda a organização solicitada pelo TRE e também para
limpeza entre outras ocorrências. A Escola Papa Paulo solicitou a troca de
conselho de classe alegando que muitos profissionais teriam dois conselhos
no mesmo dia também foi indeferido, pois a escola deve organizar estes
conselhos no mesmo período que o professor trabalha. Adriane perguntou se
estava sendo utilizado a planilha que foi realizada no inicio do ano com os
ofícios que o CME encaminhava e Solange e Vera falaram que sim, então ela
perguntou se a SEMED tinha respondido o oficio falando sobre os
estagiários. Solange e Vera falaram que não, visto que o Departamento de
Educação Especial já tinha respondido no mês de junho o mesmo oficio.
Valquiria solicitou que encaminhem novamente às unidades de ensino um
oficio falando que a função dos conselheiros no CME é prioridade. Nada
mais havendo eu Vera Lucia Moreira Schiochet, encerro esta ata que será
assinada por mim e por todos os presentes.

