REUNIÃO ORDINÁRIA DE MAIO
Ata 04/2017 - Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezessete, reuniram-se na
sala do GGI - os seguintes membros do Conselho Municipal de Educação: Ana Lucia
Rodrigues, Raquel Santana, Patricia Coraleski Pereira Francisco, Regina Sueli Lourenço,
Stela Regina Gresler Wontroba, Lúcia Valente Schuster, Silvania Arruda Antunes,
Rosiany S. Lisboa Araújo, Claudia Mara de Almeida, Karen Christina Zacchi Quadrado,
Rosangela Cristina Rosinski Lima, Maria Angela L. Bassani, Domingas de Fátima C.
Amaral, Liara Cristina Biss, estiveram presentes também os convidados Cassio Joaquim
Moletta, representante da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, Biberson
Cesar da Silva, representante do Observatório Social, Nehemio João Bosloper Neto,
representante da SEMED, divisão de planejamento financeiro, Valéria Perbiche,
membro do Comitê Municipal de Transporte Escolar - PETE, Adriane Miranda
Coordenadora do Bolsa Família na Educação e Josélia V. Bianchetti representante da
Secretaria de Assistência Social – SAS e gestora do Bolsa Família, para a quarta reunião
ordinária do ano vigente. A pauta do dia foi: 1. Leitura de ata; 2. Bolsa Família; 3. APAE
(Cons. Tutelar); 4. Lei de criação do CME; 5. Reunião no Tribunal de Contas do Paraná;
6. Calendário CME; 7. Ofícios de reposição da paralisação dia 15/03; 8. Calendários
para homologação; 9. Reposição paralisação 28/04; 10. Correspondências recebidas;
11. Outros. A presidente do conselho Ana Lucia fez a abertura da reunião dando boas
vindas a todos, apresentou as Sras. Josélia e Adriane que em um segundo momento
fariam a explanação sobre o programa Bolsa Família, solicitou que Patricia realizasse a
leitura da ata 03/2017 – reunião ordinária do pleno, a mesma realizou a leitura, sendo
necessárias pequenas adequações. Ana passou a palavra as Sras. Adriane e Josélia que
iniciaram a explicação do funcionamento do programa Bolsa Família no município.
Adriane explicou que o programa é administrado e monitorado pela educação,
assistência social e saúde, que o programa foi criado por lei federal nº 10836 de
09/01/2004 e caracteriza-se por transferência de renda condicionada, explicou
também que a saúde realiza o acompanhamento das crianças de 0 a 7 anos e que a
educação faz o acompanhamento de freqüência escolar de crianças de 6 a 15 anos e
que estes podem ter 85% de freqüência para receber o benefício, realiza também
acompanhamento de freqüência escolar dos alunos de 16 e 17 anos, no entanto estes
necessitam ter 75% de presença para receber o benefício. Já a assistência social
atualiza o cadastro, faz acompanhamento familiar, lança recursos dos
descumprimentos. Raquel lembrou ainda que as crianças que desejam se inscrever
para participar da guarda mirim necessita ter o cadastro único atualizado. Biberson
informou que o cadastro único é auto declaratório. Regina coloca que muitas famílias
vêm à escola justificar as ausências sem atestados, indaga se pode ser aceito. Adriane
e Josélia explicam que a justificativa pode ser verbal ou escrita e que algumas escolas
adotam formulário próprio que pode ser uma ficha de justificativa. Adriane explica
ainda que a apuração da freqüência é feita bimestralmente, mas ao mesmo tempo é
informada mensalmente, é efetuado repasse da informação através de relatório

bimestral. Hoje dezoito escolas particulares participam do programa Bolsa Família,
cada escola possui uma senha para acesso ao sistema. Adriane explicou que no caso de
muitas faltas escolares é seguido um procedimento sendo: primeiro – advertência à
família; segundo – bloqueio do benefício por um mês; terceiro – suspensão do
benefício por dois meses, a família pode entrar com recurso através de justificativa em
formulário próprio. Josélia explica que elaboraram material de divulgação para
orientar as famílias. Ana agradeceu a presença de ambas, passou-se ao item 3 – como
não estavam presentes os representantes do Conselho Tutelar Centro, Ana agradeceu
a presença de Nehemio Neto e Valéria e informou que serão convidados novamente
para próxima reunião ordinária, deixando-os à vontade para se retirarem caso assim o
quisessem. Ambos agradeceram e se retiram da reunião. Passou-se ao item 4. Como o
assunto sobre o projeto de lei de criação do conselho é muito extenso, será marcada
uma reunião extraordinária para realizar estudo do mesmo. Assim mesmo, Ana
realizou uma pequena explanação sobre as inclusões e supressões que o projeto de lei
poderá receber. Biberson salientou que é preciso desenrolar no máximo até junho
deste ano este projeto de lei e enviar ao gabinete do prefeito para que seja
homologado. Ainda esclareceu que a cadeira para o Observatório Social no conselho é
muito importante, mas que o órgão precisa ter liberdade para fiscalizar, então está
disponibilizando esta cadeira a outro representante que possa contribuir de igual
forma a educação. Ana colocou ao grupo um questionamento que Biberson fez se
permanecia ou não no grupo do Whatts criado para o conselho, Ana ainda explicou
que os assuntos tratados no grupo são questões internas do conselho, ela pôs em
votação e todos concordaram com a saída de Biberson do grupo, contudo o mesmo
continuará recebendo informações relevantes via email. Rosiany relembrou que
devem ser tratados somente assuntos oficiais no grupo e deixar outros assuntos de
ordem particular para serem tratados em grupos particulares. Passou-se ao item 5.
Ana solicitou aos conselheiros e convidados que estiveram presentes no encontro do
TCEPR que fizessem o repasse aos que não puderam estar presentes. Todos elogiaram
muito o encontro e afirmaram que a principal queixa foi à falta de formação para
membros dos conselhos. Passou-se ao item 6. Ana propôs que o calendário de
reuniões ordinárias do pleno e encontro de câmaras, bem como reuniões
extraordinárias sejam realizadas somente no período da tarde, já que a muitos
membros do conselho estão com problemas para participar de reuniões no período da
manhã. Rosiany expôs seus impedimentos para participação nas reuniões, sugeriu que
sejam alternados os dias de reuniões entre terças e quintas-feiras. Raquel também
sugeriu que seja enviado às escolas ofício explicando a demanda de trabalhos do
conselho. Ana sugeriu que participe das reuniões de diretores do Departamento de
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial para reafirmar a
importância da participação dos conselheiros nas reuniões, então a presidente pôs
para votação a pauta, mudança do horário das reuniões terças e quintas à tarde, foi
aprovado por todos. Ana passou a leitura do ofício 23/2017 da Escola Municipal
Ernestina Macedo de Souza Côrtes informando as datas para reposição de paralisação
e reforma da escola que assim seguem: 03/02 reposição 13/04; 15/03 reposição
24/07; 16/03 reposição 02/09 e 17/03 reposição 08/12. Liara reiterou a importância de
o conselho emitir um documento de adequação para educação infantil. Ana explicou

que este documento se emitido deve ser feito pela câmara de educação infantil.
Passou-se ao item 8. Aprovação de alteração dos calendários e renovação de
autorização de funcionamento, que segue: calendários – Escola Municipal Emilio de
Menezes, Escola Municipal Floresvaldo Credo, Escola Municipal Francisco Claudino,
Escola Municipal Irmã Eufrásia Torres, Escola Municipal Jorge Nascimento, Escola
Municipal Leopoldo Scherner, Escola Municipal Papa Paulo, Escola Municipal Rosi
Marchesini, CMEI Sementes do Amanhã, CMEI Ao Alvorecer, Educação Infantil e Ensino
Fundamental Pequeno Cidadão, renovação de autorização de funcionamento: Escola
de Educação Infantil Educat, CEI Coração de Criança, CEI Amigo Pimpão, CEI Gente
Feliz, ao término da leitura todos os presentes aprovaram os pareceres. Passou-se ao
item 9. Reposição de paralisação 28/04 – Ana fez a leitura do ofício da SEMED que
indicava que o conselho iria deliberar sobre as sugestões de reposições às unidades de
ensino que aderiram à paralisação do dia 28/04. Ana elencou as datas de recesso que
ainda estão previstos em calendário, sugeriu os dias 10 ou 21/07/2017 para que as
unidades de ensino façam as reposições, reafirmou a importância das escolas ou
CMEIS realizarem as reposições em uma destas datas pelas questões de logística
(alimentação e transporte), explicou ainda que aquelas unidades que não paralisaram
dia 15/03 poderão realizar a reposição no dia 24/07/2017. Karen colocou que como é
uma questão de logística, então os recessos podem ser utilizados. Rosiany sugeriu que
as reposições fossem feitas com conteúdos como aconteceu na epidemia da gripe e na
copa do mundo. Silvania questionou se a reposição não pode ser feita com sábado de
festividade. Stela explicou que os alunos perderam efetivo dia de aula e não uma
festividade agendada, então, é justo que a reposição seja feita com conteúdos para os
alunos. Claudia fez a observação de que no caso da adequação do calendário foi
aprovado pelo conselho a definição de dia letivo no sábado e com atividade festiva, o
que pode vir a ser questionado pelas escolas. Este item foi posto para votação, todos
os presentes aprovaram as datas sugeridas para reposição. Biberson informou o
retorno da guarda ambiental, que agora atende pelo telefone 0800-1530800 – ligação
gratuita. Questionou ainda sobre a questão legal do conselho, que o decreto de
nomeação da nova composição não foi publicado e publicizado, que desta forma o
conselho não está funcionando legalmente, que é necessário publicar em diário oficial
como acontece com outros conselhos. Ana explicou que entrará em contato
novamente com o gabinete para pedir que este problema seja solucionado, mas que já
cobrou da assessora Hélia e ela lhe informou que não era necessária a publicação,
porém Ana sugeriu que seja marcada uma reunião extraordinária, os conselheiros
receberão convocação, para realizar o estudo do projeto de lei de criação do conselho
e posteriormente enviá-la ao gabinete da SEMED, bem como ao gabinete do prefeito e
câmara de vereadores para aprovação. Ana passou ao item 10. Correspondências
recebidas – Ofício 0028/17 - Escola Municipal Eugenia Talamini, solicita autorização
para mudança do Dia da Família – 06/05 para 27/05, motivo afastamento médico da
diretora, aprovado por todos, ofício 026/17 – Escola Municipal Almir Ferraz, solicita
autorização para mudança de data do conselho de classe do dia 28/04 para 05/05,
motivo paralisação em 28/04, aprovado por todos, ofício 41/2017 – Escola Municipal
Madre Paulina, solicita autorização para mudança de data de reunião pedagógica e Dia
da Família, que aconteceria dia 06/05 para 13/05, não foi autorizado, pois não podem

acontecer dois eventos na mesma data, sendo sábado. Ana solicitou a conselheira
Karen que entrasse em contato com a escola para que reorganizassem estas datas e
posteriormente enviassem datas corretas a este conselho. Ainda foi recebido, no email
do conselho, solicitação para mudança de data do conselho de classe das escolas
Narciso Mendes e Maria de Rocco Persegona, ambos dos dias 28/04 para 05/05,
aprovado por todos. Oficio 31/2017 da Escola Municipal Pedro Fuss, solicita
autorização de alteração da data do Dia da Família do dia 06/05/2017 para
23/09/2017, aprovado por todos. Ana ainda fez o repasse do ofício 863/17 da SEMED,
informando os membros do conselho sobre curso: Censo Escolar da Educação Básica –
Sistema Educacenso, oferecido pelo Programa Formação Pela Escola 2017 – FNDE, que
está aberto a qualquer membro interessado, as inscrições irão até 08/05 pelo
endereço eletrônico constante no ofício. Nada mais havendo, eu Patricia Coraleski
Pereira Francisco, secretária geral, encerro esta ata que será por mim assinada e os
demais presentes.

