REUNIÃO ORDINÁRIA MARÇO

Aos três dias do mês de março de dois mil e quinze reuniram-se na
sala do Conselho os seguintes membros: Solange da Graça Rossi
Simão, Ana Lucia Rodrigues, Beatriz Eschholz, Andreia Marcia
Liceski, Stela Regina G Wontroba, Maria Conceição Malaquias,
Chayane E. Costa, Marilza Aparecida P. Teixeira, Valquiria T Silva,
Regina Soeli Lourenço e Vera L. Moreira Schiochet, para a
segunda reunião ordinária do ano vigente. A pauta do dia é: 1.
Homologação

dos

calendários

das

escolas

particulares

remanescente para o ano de 2015; 1. Calendário do CME para o
ano de 2015 que precisaram se adequar; 2. Estudos para verificar
a implantação da Pré-Escola nas Escolas da Zona Rural; 3. Leitura
das correspondências contidas no malote; 4. Outros. Dando inicio a
reunião Solange deu boas vindas a todos fez a leitura da ata da
reunião ordinária do mês de fevereiro. Com relação aos
calendários das escolas particulares Vera falou que foi enviado o
ofício solicitando o nome das mesmas para conferirmos quem
realmente enviou para o CME e na listagem existem diversas que
ainda não se manifestaram assim como existem escolas que não
constavam na lista, mas enviaram. A dúvida é que algumas estão
enviando também o calendário das séries iniciais do ensino

fundamental então de quem é esta responsabilidade? Ana falou
que sempre foi do CME então está faltando muitos calendários que
não foram enviados para o conselho. Faremos a verificação desta
situação. Na sequencia foi feito duplas para analisar os calendários
das escolas particulares que ofertam a educação infantil. As
escolas que foram homologadas: Estrela Guia, Sitio do Pica-Pau
Amarelo, Evolutiva e Estação Criança. Ainda ficaram algumas
escolas as quais não retornaram as solicitações feitas no mês de
dezembro.

Solicitaremos

a

SEMED

para

notifica-las

que

regularizem a situação. Dando sequencia Solange fez a leitura do
ofício 036/2015 da SEMED onde solicita um parecer do CME
quanto a implantação de Pré-Escola nas escolas da área rural visto
que o município precisa cumprir a lei universalizando até 2016 o
atendimento aos alunos de 4 e 5 anos. Diante das reflexões ficou
decidido que enviaremos um ofício ao qual será solicitado um
relatório da demanda existente nas localidades que será ofertado e
como está sendo realizado o planejamento para esta situação. Ana
falou que consultou a Fabíola da UNCME e ela encaminhará uma
diretriz que fala sobre esta situação da pré-escola na área rural
como também a questão da idade de corte a qual a lei federal é
maior e mesmo o Paraná deverá cumprir. Andreia fala da
preocupação de se adequar espaços, pois local de Educação
Infantil é em CMEI e não em escola. Deu exemplo da Educação
Especial que o transporte está ajudando a atender a demanda,
onde seria melhor construir um CMEI para atender esta clientela e
transportar estas crianças. Stela fala que precisa ser limitado o

número de alunos e caso a demanda cresça precisa ser repensado
o problema. Caso a SEMED envie o documento com as respostas
que serão solicitadas agendaremos uma reunião extraordinária. Na
sequencia Solange realizou a leitura das correspondências:
Convite para inauguração da escola Almir Ferraz no dia 25 de
fevereiro; Lei Nº 2.359 que denomina a abertura e nomeação do
CMEI Borda Viva; Ofício circular nº 001/2015 GAB – Repasse de
Recursos – Programa Vizinhança Solidária; Ofício 059/2015 do
Ministério Público solicitando o calendário do CME para o ano de
2015; Carta da conselheira Fernanda G Pupo que está se
desligando do CME. Quanto aos desligamentos também foi
comentado que a SEMED precisa realizar a substituição das
Conselheiras Adriane Cordeiro, que em seu lugar ficou Andreia
Marcia Liceski e também para a saída de Aline Teixeira Cruz que
como titular fica Maria Conceição Malaquias precisando colocar
duas suplentes para estas conselheiras. Valquiria pediu a palavra
questionando como fica a eleição para novos conselheiros onde a
justiça novamente expediu uma liminar dando como incorreta a
eleição de 2011. Ana falou que foi a SEMED que realizou a eleição
naquele ano e foi feito tudo correto com informações a todos.
Solange pediu para que a Valquiria protocole os documentos
enviando para o CME. Maria também falou que precisa de
esclarecimentos de como funciona esta questão de eleição então
Ana falou que está no regimento do CME a forma que ocorrem,
pois existem reconduções dos membros a qual deve ser realizada
no mês de abril. Solange falou que no ano passado quando

realizamos as substituições foi realmente conduzida de forma legal
onde avisamos todos os profissionais que se encontravam na
listagem. Também falou que precisa ser agendada uma reunião
para estar estudando estes assuntos. Dando sequencia Andreia
falou que precisa trazer um assunto ao CME sobre uma aluna de
inclusão. Então foi falando que envie para o CME por e-mail para a
próxima reunião. Nada mais havendo eu, Vera Lúcia Moreira
Schiochet encerro esta ata que será assinada por mim e por todos
os presentes.

