REUNIÃO ORDINÁRIA SETEMBRO
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e quatorze reuniram-se na
sala do Conselho os seguintes membros: Solange da Graça Rossi Simão,
Ana Lucia Rodrigues, Valquíria Teixeira da Silva, Marcia Valaski, Maria
Conceição Malaquias, Henrique Erick Wiers, Chayane E Costa, Marilza
Aparecida Teixeira, Aline Cruz, Andreia Marcia Liceski, Fernanda Paula
Gerber Pupo, Vivian Boeing e Regina Soeli Lourenço e Vera L. Moreira
Schiochet para a sétima reunião ordinária do ano de dois mil e quatorze. A
pauta do dia: 1. Apresentação das novas conselheiras escolhidas no dia 20
de agosto por seus pares; 2. Substituição da Conselheira Isabel Cristina
Marconcin (suplente da rede privada); 3. Apreciação e aprovação da
resolução sobre os calendários escolares para 2015; 4. Compartilhamento
dos estudos das câmaras setoriais; 5. Ofícios 073/14, 078/14 e 083/14 do
CMDCA/SJP. Solange deu boas vindas a todos e realizou a leitura da ata do
mês de agosto. Dando sequencia a pauta: Solange apresentou as novas
conselheiras Fernanda que está substituindo o Vitor Soel Antune e Vivian
que está substituindo a Lilian Chiminello que foram escolhidas pelos seus
pares no dia 20 de agosto. Também recebemos o desligamento da
conselheira Isabel Cristina Marconcin que representava a rede privada, Seu
Henrique falou que o sindicato já está providenciando a substituição da
mesma. Valquiria justificou a sua ausência na reunião de câmara, pois teve
problemas com o transporte. Seguindo a pauta a conselheira Andreia

apresentou os estudos da Câmara do Ensino Fundamental e Especial a qual
foi realizado estudo do porte das escolas, número de alunos e também de
profissionais e pedagogos, planejamento de construções de escolas e CMEIs
sendo necessário encaminhar um ofício para a Secretaria de Planejamento e
Obras verificando este assunto. Será necessária uma nova reunião para
fechamento destes assuntos. Quanto a reunião da Câmara de Educação
Infantil foi realizado o estudo da Resolução 02/2008, onde ainda não
conseguiram concluir os estudos, pois elas precisam conversar com o
Departamento de Estrutura e Funcionamento e verificar as leis que estão
contemplando esta resolução e será necessário mais uma reunião. Solange
fez a leitura dos ofícios que foram encaminhados ao CME – Ofícios 073/14 e
078/14 do CMDCA/SJP onde solicitaram a presença de um representante do
CME e ela se fez presente. O assunto era o atendimento às crianças de 4 e
5 anos que ainda não estão sendo atendidas e o combate ao abandono
escolar, o estudo ainda não terminou a próxima reunião será no dia 17 de
setembro as 8h 30 mim na Usina do Conhecimento, pois este assunto ainda
deve ser implementado até 2016. Outro ofício é 083/14 do CMDCA sobre
denuncias de atendimento inadequado em casas sem condições de
educação e cuidado. Solange falou que a intenção não é fechar estas casas,
mas sim dar suporte para o bom atendimento as crianças. Seu Henrique
comentou que é preciso fazer um estudo do documento do SESA onde fala
sobre o atendimento de crianças em instituições privadas e filantrópicas
quanto à compra de vagas para estas crianças. Solange realizou a leitura
dos ofícios das escolas solicitando a troca do dia letivo 25/10, pois neste dia
poderá ocorrer o segundo turno das eleições para presidente e foram
deferidos. O ofício da Escola Pedro Bonk não foi autorizado, pois não está de
acordo com a Resolução 01/2013. Valquiria falou que protocolará um ofício
falando do dia 03/09/14 onde algumas escolas realizaram a paralização.
Então Solange falou que realmente é necessário fazer o protocolo. Ana
comentou que o CME tem a função de fiscalizar o cumprimento do

calendário e não de ordem administrativa. Foi lido o ofício da SEMED de
número 172/14 onde encaminharam para as escolas perguntas de como
estão trabalhando em prol da Educação Inclusiva e Andreia verificará as
questões onde as escolas ficaram em dúvida quanto a pergunta de número 7
(Como a equipe pedagógica tem se organizado para discutir temas voltado
as necessidades especificas dos alunos inclusos). Passamos para o assunto
estudado pela Câmara de Planejamento e Normas sobre o calendário 2015,
então a Ana foi lendo a Resolução 01/2014, e quando alguém possuía
dúvidas interrompia. A única discussão foi sobre os dias de conselho de
classe onde as escolas terão autonomia para escolher entre sábado período
integral ou duas noites por bimestre. Deverão estar cientes desta escolha e
que durante o decorrer do ano letivo não haverá possibilidade de trocas um
pelo outro. Sendo que a Educação Infantil e Educação Especial adequarão
seus calendários conforme as especificidades. Nada mais havendo eu Vera
Lucia Moreira Schiochet, encerro esta ata que será assinada por mim e por
todos os presentes.

