REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MARÇO
Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quatorze reuniram-se na sala do
Conselho os seguintes membros: Solange da Graça Rossi Simão, Ana Lucia Rodrigues,
Joana D’Arc de O. Gomes, Adriane C. R. C. D. Arruda, Chayane E. Costa, Lucimar N.
Feitosa Zanon, Andréia Marcia Liceski, Maria da Conceição Malaquias, Vitor Soel S.
Antunes e a Vera L. Moreira Schiochet, para a terceira reunião extraordinária do ano de
dois mil e quatorze. A pauta principal é a organização e estrutura das câmaras. A Sra
Joselita Drugovich Andriguetto esteve presente na reunião para apresentar a nova
Presidência do CME indicada pelo Poder Executivo através do Decreto Nº 1.700 de
março de 2014 – O Prefeito de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, usando de suas
atribuições legais e de acordo com o memorando nº 153/2014, da Secretaria Municipal de
Educação, DECRETA: Art. 1º Os incisos I e IV do Decreto 988, de 26 de abril de 2012, e
alterações, passam a vigorar com as seguintes alterações: Art. 1º I Representante do
Poder Público Municipal a) titular: Solange da Graça Rossi Simão, suplente Lucimar
Neponuceno Feitosa Zanon; e IV - Representante do Departamento de Educação
Especial da Secretaria Municipal de Educação : suplente: Andréia Marcia Liceski. Art. 2º
Fica designada a servidora Solange da Graça Rossi Simão para exercer a presidência do
Conselho Municipal de Educação. Art. 3º este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito
Municipal de São José dos Pinhais, 18 de março de 2014. Antonio Benedito Fenelon –
Prefeito Municipal em exercício, Joselita Drugovich Andriguetto – Secretária da Educação
em exercício. A Sra Joselita agradeceu a Ana Lucia pelo período em que esteve como
presidente interina do conselho, e justificou que a demora da nomeação se deu devido à
burocracia, mas os trabalhos não foram interrompidos. Em seguida Solange agradeceu
pela confiança depositada em sua pessoa, e que dará continuidade nos trabalhos com a
ajuda de todos inclusive da Ana Lucia. Dando sequência à foram estruturadas as câmaras
foi explicado de que na próxima reunião Ana trará um resumo sobre o modo que as
câmaras funcionam então as novas conselheira escolheram em que câmaras gostariam
de fica: Lucimar Câmara de Educação Infantil e Educação Especial em Planejamento e
Normas e Andréia Câmara de Educação Infantil e Educação Especial. 1º Câmara de
Ensino Fundamental que ficou com os seguintes documentos para serem analisados:
Porte das Unidades Escolares, Expectativas de novas unidades de ensino e Protocolo
dos Pedagogos; Revisão da Resolução 0168/08 - SESA e 002/08 – Normas e Princípios
para a Educação Infantil do CME e Idade de Corte; Fórum Municipal de Educação; Rever
Portaria da escolha de turmas. Para esta Câmara foi eleito como presidente Vitor e
secretária Maria. A Câmara Educação Infantil e Educação Especial ficou com os seguintes
estudos: Revisão da Resolução 0168/08 - SESA e 002/08 – Normas e Princípios para a
Educação Infantil do CME e Idade de Corte; Revisão 01/2008 regulamentação do
Atendimento às crianças especiais (não há decreto de criação dos CEMAES); Foi como
presidente Marilza e secretária Adriane. E a Câmara de Normas e Planejamentos
analisará os seguintes documentos: Eleição e avaliação de diretores; Representante do
CME no Conselho Municipal de Alimentação; Porte das Unidades Escolares, Expectativas
de novas unidades de ensino e Protocolo dos Pedagogos; Revisão dos ante projetos – Lei

de Sistema e Regimento do CME e Plano Municipal de Educação; Revisão da Resolução
0168/08 - SESA e 002/08 – Normas e Princípios para a Educação Infantil do CME e Idade
de Corte; Revisão 001/2008 regulamentação do Atendimento às crianças especiais (não
há decreto de criação dos CEMAES); Fórum Municipal de Educação; Rever Portaria do
Concurso de Remoção dos Educadores Pedagogos da Assistência e Educação Especial;
Rever Portaria da escolha de turmas e Conferência Municipal 2015.Eleita como
presidente Ana e secretária Chayane. Ana explicou que o Vereador Professor Abelino
Pereira de Souza entrou em contato pelo telefone com ela para que fosse até a Câmara
Municipal, onde explicou que estão tendo conversas com as diretoras de escolas, e elas
podem sentir-se constrangidas com a presença de outras pessoas. Então ela solicitou que
ele comparece-se na reunião ordinária do dia 01/04/2014, para explanar aos outros
conselheiros o que de fato está acontecendo. Então será enviado um ofício à Câmara
Municipal convidando-o para a reunião. Ana leu a carta de declínio da conselheira Lilian
Chiminello, onde agora devemos olhar as atas que estão em poder da SEMED com a
eleição de 2011, verificando quem são as próximas pessoas que participaram do processo
de escolha dos Conselheiros Municipais que estão na lista interessadas a serem
conselheiros. A Vera entrará em contato com a SEMED para verificar esta situação. Foi
lido o ofício nº 493/2014 SEMAS/DPSB de 20/03/14, endereçada a Ana Lucia Rodrigues
com assunto: Reunião Ordinária da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil ,
solicitando a participação dos Conselheiros do CME no dia 02/04/2014 para Elaboração
do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, sendo as conselheira Marcia
Valaski a titular e neste momento votada como suplente Ana Lucia Rodrigues em
substituição a Aline Teixeira da Cruz, pois a mesma já faz a representatividade do
Departamento do Ensino Fundamental não podendo ficar com duas representatividades.
Será encaminhado um ofício para a conselheira Marcia Valaski falando sobre o assunto
em pauta, pois quando a mesma não puder comparecer deverá entrar em contato com a
sua suplente. Foi exposto o calendário da Escola de Educação Infantil Colina que foi
analisada pela Câmara de Educação Infantil e constatou que não foi colocado o nome da
instituição e que fizeram um único calendário para Ensino Fundamental e Educação
Infantil, então não foi aprovado, encaminharemos um ofício solicitando que façam dois
calendários um para o Ensino Fundamental e outro para a Educação Infantil para ser
homologado. Também foi comentado sobre o Encontro Microregional que tem como tema
O trabalho das entidades e sua articulação com as Redes que será na Câmara Municipal
de Vereadores no dia 26/03/2014 onde alguns conselheiros irão participar. Joana
repassou sobre a greve dos servidores municipais, onde será feita reposição dos dias
paralisados e não descontados. E que o SINSEP enviará a forma que será feita as
reposições para a SEMED onde a mesma encaminhará ao CME e o mesmo vai participar
das reunião do conselho. Ana questionou de que forma o CMEI vai repor? Joana falou
que será nos sábados. Ana também explicou que deve ser feita as reposições todas no
primeiro semestre, cumprindo o que foi determinado. Que está bem claro na LDB que é
direito do aluno também ter os 200 dias letivos, o que só configura reposição com 50%
mais 1 do número de alunos presentes. E também não pode ser feito no contra turno.
Quanto ao ofício recebido da Escola Elvira Pilotto Carrano, Ana entrou em contato com a
diretora pelo telefone e explicou que não poderiam fazer reposição no dia 12/04/14, pois
já estava em calendário conselho de classe. Nada mais havendo eu Vera Lúcia Moreira
Schiochet, encerro esta ata que será assinada por mim e por todos os presentes.

