REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezesseis reuniramse na sala dos Conselhos os seguintes membros: Solange da
Graça Rossi Simão, Regina Soeli Lorenço, Ana Lucia Rodrigues,
Raquel Almeida, Elizangela Aparecida Pessoa Brandão, Maria
Angela Lorente Bassani, Domingas de Fátima Cardoso Amaral,
Patricia Coraleski Francisco, Rosiany da Silva Lisboa, Joseli L.de F.
Carmelo Dallabreda, Maria Conceição Malaquias, Natalia Zaccaro
Pereira da Silva, Nelson Castanho Mafalda, Lucimar Nepomuceno
F. Zanon, Ellen Cristina N. S. S Marques, Eliane Regina F. B dos
Santos e Vera L. Moreira Schiochet. Como integrantes da
sociedade civil Biberson e Cassio Moletta para a sexta reunião
ordinária do ano vigente. A pauta da reunião: 1. Renovação de
Autorização para Funcionamento da Educação Infantil Centro de
Educação Efrata; 2. Mudança de Endereço da Escola municipal
Padre Pedro Fuss; 3. Alteração de Endereço da Escola Municipal
Professora Angelina Luciano de Macedo; 4. Cessação temporária
das atividades da Escola Municipal Martim Afonso de Souza; 5.
Repasse da Audiência pública do PETI, (Angela). 6. Leitura das
correspondências; 7. Outros. Dando inicio a reunião Solange leu a
convocação e a ata da reunião ordinária de junho a qual foi
aprovada. Solange esclareceu que foi feito o convite para todos os
conselheiros estarem presentes no dia 30 de junho para realizar

analises dos processos e compareceram: Solange, Eliane, Angela,
Stela, Lucimar, Ellen, Domingas. Acrescenta que para os próximos
será realizada desta forma, ou seja, na quinta feira que antecede
as reuniões ordinária serão convidados para esta analise. Vera
sempre passará o convite. Solange deixa os processos a
disposição para caso alguém queira analisá-los. Vera solicitou uns
minutos para que possa imprimir os pareceres. Repasse da
audiência pública. Angela relatou que o delegado disse que não há
registro de exploração no município. Cassio falou que existe a
diferença entre exploração e abuso, sendo que realmente pode não
existir registros devido a isto. O que ocorre muitas vezes é que o
abuso é confundido com a exploração. Rosiany falou que cabe a
nós fazermos uma intervenção com as escolas e diretores. De que
forma pode ser verificado. Foram passados os pareceres para as
assinaturas e não houve questionamentos devido a analise
antecipada. Solange esclarece para o seu Nelson que é
interessante que ele solicite as informações dobre as APM’s, então
ele

solicitou

uma

votação,

pois

foi

muito

pequena

a

representatividade da eleição para representantes de pais. Alguns
acharam relevante a solicitação então Solange coloca a votação
dos titulares a pedido da lista de APM’s das unidades escolares; foi
votado ficando 5 votos a favor e 3 contra. Nelson solicita na pauta o
tema PDDE, que houve mudança na sistemática do programa e
que ele acha importante o CME tomar conhecimento sobre o
assunto e verificar se São José dos Pinhais pode participar da
implementação do programa. Eliane diz que não recebeu nenhuma
informação a esse respeito e que eles estão lutando pelo retorno
da verba Auto Gestão retirado pelo TCE. Nelson falou que é leigo e

foi o que ele ouviu. Eliane falou que tentaram fazer um fundo
rotativo e não foi possível. Eliane e Regina falaram que os recursos
chegam sempre um ano atrasados e Patricia acrescentou que este
recurso tem destino especifico para determinados materiais. A
prefeitura somente gerencia esta verba. Nelson solicita a
digitalização dos processos para que todos possam analisar com
muita calma e Solange falou que já foi estabelecido para a analise
na quinta que antecede as reuniões. Solange falou que será
substituída a Jessica com a Pedagoga Lucia da Escola Angelina de
Macedo e Vera fará contato com a mesma. Natalia se despediu,
pois pediu licença sem vencimentos para trabalhar em uma editora
e já falou com o sindicato para a sua substituição. Solange
agradeceu as suas contribuições no conselho e que foi de grande
valia para os trabalhos realizados. Quanto as correspondências
Ofício da SEMED informando que as escolas que realizaram a
paralisação do dia 17/05 farão a reposição no dia 25/07, dia em
que seria realizada a Reunião Pedagógica em todas as unidades
de ensino conforme acordado com os diretores em reunião.
Rosiany falou que foi descontado de alguns servidores onde os
alunos foram atendidos por outros profissionais e que corre o risco
de outros serem descontados até o final do ano e que atitude da
SEMED está ocorrendo desde 2014. Patricia complementou que
não foi uma aula de qualidade e que a SEMED foi a única
secretaria que realizou o desconto. Elizangela falou que houve o
desconto para os professores onde os alunos foram atendidos e na
escola que todos pararam terão que repor. Lucimar falou que não
cabe ao CME responder por esta questão Resiany falou que isto é
represália onde ela esta realizando um desabafo e que o CME é

responsável pelos 200 dias letivos e de qualidade. Tatiany falou
que seu filho foi para a escola e ficou todo o período assistindo TV.
Angela falou que é servidora e questiona se não existe algo que
considere a greve legal ou ilegal onde os servidores podem ou não
serem descontados. Rosiany falou que a greve foi legal em
fevereiro e Natalia falou que houve um acordo junto aos juízes que
não seria descontado. Rosiany falou que não foi avisada quanto
aos descontos. Nelson solicita que o CME encaminhe um ofício
para que seja reiterada esta falta. Foi realizada a votação para
verificar se faremos ou não. Na votação 6 foram a favor e 3 contra.
Encaminharemos o ofício solicitando a que seja revisto esta falta e
que todos os alunos tenham a reposição deste dia com qualidade.
Escola Ana Maria, Ezaltina, Carlos Gomes, Paulo Pimentel, CMEI
Cantiga de Roda, CMEI Julia Pallú Zen e CMEI Ao Alvorecer
encaminharam as datas das reposições da paralisação do dia
17/05. Escola Ilza de Souza Santos solicitava a troca do conselho
de classe, por ser a segunda vez que estão encaminhando ofício
para troca de dia letivo e os mesmos chegam com atrasos os
conselheiros indicam enviar um ofício para que a escola se planeje
com antecedência e para que consigamos fazer a analise do
pedido. Também foi lido o ofício que foi solicitado quanto a verba
que o CME possui para as suas despesas e o montante está em
uma planilha que possui destinos certos para os gastos e o mesmo
foi passado para que todos vejam as finalidades de cada valor.
Quanto as datas de reposição da Escola Antonio Franco que
realizou a reforma no inicio do ano foi concedido 4 datas (08/10,
28/10, 19/11, 10/12) e a data 19/12 não foi aceita devido ao termino
do ano letivo, será encaminhado para que a escola possa planejar

outro dia. Foi solicitado a votação deste dia. Por solicitação a Vera
encaminhará por email e o documento físico por malote. Nada mais
havendo eu, Vera Lúcia Moreira Schiochet, encerro esta ata que
será assinada por mim e por todos os presentes.

