REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO
Ata 11/2017 – Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete,
reuniram-se no GGI - os membros do Conselho Municipal de Educação: Ana
Lucia Rodrigues, Raquel Santana, Patricia Coraleski Pereira Francisco, Liara
Cristina Biss, Claudia M. de Oliveira Pereira, Karen C. Z. Quadrado, Regina
Sueli Lorenço, Silvania Arruda Antunes, Stela Regina G. Wontroba, Chayane E.
Costa, Eliane R. F. B. dos Santos, Elmari Moreschi, estiveram presentes
também os convidados representantes do Departamento de Educação Infantil
Elisete Stocco da Silva, Débora Medeiros Ramalho Fonseca, para a 11ª
reunião ordinária do pleno do ano vigente, tendo como pauta do dia: 1Aprovação da ata; 2 – Alteração da Deliberação 03/2017, conforme reunião do
dia 13/11; 3- V Fórum Controle Social do TCE/PR – parceria UNCME/TCE/PR
; 4 – Repasse Encontro Nacional da UNCME; 5 – Calendários 2018 para
homologação; 6 - Correspondências Recebidas; 7 – Outros; A presidente do
conselho Ana Lucia fez a abertura da reunião dando boas vindas a todos, pediu
para as visitantes se, ambas se apresentaram. Pauta 1 – aprovação da ata, a
secretária procedeu à aprovação da ata, sendo aprovado por todos os
presentes. Pauta 2 – a presidente informou que foi enviado via email a cada
conselheiro uma cópia da alteração da Deliberação 03/17, explicou que não
pode ser alterado como o SINSEP desejava, pois o texto utilizado no ofício
eram palavras da secretária de educação, e estas não poderiam ser utilizadas
em documento oficial. Informou também que foi enviado via email o parecer
que trata das faltas com atestados, que neste caso as escolas que tiverem
alunos nesta situação, reprovados por faltas ou prestes à retenção, devem
levar os casos ao conselho de classe e este deve deliberar nos casos de
alunos que possuem condições pedagógicos de aprovação. Nos casos de
bilhetes da família, este não será utilizado como justificativa para o excesso de
faltas, mas pode ser levado ao conselho de classe e prever reclassificação
para o próximo ano. Pauta 4 – Ana informou que a conselheira Liara fará o
repasse do Encontro Nacional da UNCME, Liara falou que o encontro foi muito
bom e proveitoso, que o tema central foi 100 milhões por 100 milhões – que
tratava-se de uma plataforma de engajamento mundial e buscava-se a adesão
de 01 ativista para cada criança vítima do trabalho infantil, através do CME’s,
que na fala da Profª Clélia da PUC/GO os Conselhos devem buscar a
manutenção de direitos, através da mobilização, normatização e fiscalização de
políticas de estado e não de políticas de governo, já na fala de André Lázaro –
UFRJ, cabe ao conselho às discussões, as indicações, as monções, as
propostas efetivas de trabalho, todas com vistas a efetivação da Educação
como um bem público e não como uma mercadoria a favor deste ou daquele
interesse, informou que São José dos Pinhais aderiu ao programa Autoavaliação Participativa na Escola, que a metodologia mais utilizada de autoavaliação são os documentos do MEC: Indicadores de Qualidade – INDIQUE, a
função do CME será de articular ações de organização, fiscalização e
acompanhamento para buscar garantir a qualidade da educação e isto deve
acontecer através de deliberação. Foi debatido também sobre a busca ativa
escolar, que identifica cada criança ou adolescente que esteja fora da escola, é
uma mobilização intersetorial, para que não culpebilize a família e crie laços de

confiança, a fim de repensar as ações e estruturas do município, para não lotar
unidades e sim atender as reais demandas de adolescentes e crianças fora da
escola, falou também da apresentação dos trabalhos do prêmio Vilmar Rosa de
Mendonça, comentou que Planaltina apresentou um projeto em que criou uma
Unidade Executora para fornecer autonomia financeira para o CME. Ana
informou que houve eleição para o novo presidente da UNCME, o candidato à
presidência fez convite à nossa presidente para assumir a vice-presidência na
chapa, foram eleitos por aclamação. Pauta 3 – Ana informa sobre o V Fórum
de Controle Social no TCE que acontecerá no dia 08/12, os interessados
deverão realizar inscrição na página do TCE. Pauta 5 – homologação dos
calendários letivos para 2018 das unidades de ensino, a conselheira Regina
solicitou que fosse repassado o nome das unidades de ensino que ainda não
realizaram a entrega dos calendários para o ano letivo de 2018. A secretária
realizou o repasse citando o nome das unidades, explicou que em uma
unidade a diretora esteve na sala do conselho na tarde do dia 04/12,
questionando porque não foi enviado correção de seu calendário, a secretária
verificou o motivo e atestou que o calendário não havia sido entregue, a
mesma relatou que enviou cópia do calendário por malote, mas que a pasta
havia sido perdida, a secretária do Conselho orientou que a diretora enviasse o
calendário por email e este seria analisado e seria dado um parecer para que
então fossem enviadas as três vias do calendário, acompanhado de ofício e ata
do conselho escolar via malote. A conselheira Karen coloca que as unidades
de ensino acabam enviando os documentos soltos, sem destinatário, e acabam
parando em departamentos errados. Ana sugeriu que seja levado este assunto
à reunião de diretores para melhor organização da documentação, prosseguiuse com a leitura dos calendários analisados e enviados para homologação, que
seguem: Escola Almir Ferraz, Escola Ananias Mauad, Escola Antonio da Rocha
Rios, Escola Celestina Foggiatto, Escola Profª Cleonice Braga, Escola
Clodoaldo Naumann, Escola Emilio de Menezes, Escola Profª Ernestina
Cortes, Escola Eugênia Talamini, Escola Ezaltina Meiga, Escola Prof.
Francisco Claudino, Escola Francisco Xavier, Escola Especial Madre Paulina,
Escola Irmã Dulce, Escola Profª Maria Derocco Persegona, Escola Modesto
Zaniolo, Escola Narciso Mendes, Escola Nossa Senhora Aparecida, Escola
Padre Pedro Fuss, Escola Papa Paulo VI, Escola Paulo Pimentel, Escola Pedro
Moro, Escola Educação Básica Profª Ilza de Souza Santos, Escola Rural Prof.
Alfredo Eichel, Escola Caetano Munhoz da Rocha, Escola Rural Lilian Viana,
Escola Sagrado Coração de Maria, Escola Profª Terezinha Toczek, CEMITRA,
CEMAE Paulo Freire, CEMAE, Helen Keller, CEMAE Madre Teresa de Calcutá,
CEMAE Rubem Alves, CMEI Borda Viva, CMEI Cantinho do Céu, CMEI
Cantinho Feliz, CMEI Comecinho de Vida, CMEI Gralha Azul, CMEI IpêAmarelo, CMEI Irena Ayres Machado, CMEI Joana Razzoto de Castro, CMEI
Júlia Pallú Zen, CMEI Luiz Stocco, CMEI Maria Scanhusso Vidolim, CMEI Meu
Tesouro, CMEI O Meu Pé de Laranja Lima, CMEI Profª Maria da Piedade
Souza Cortes, CMEI Quero-Quero Aprender, CMEI Santa Maria de Los
Angeles, CMEI Sementes do Amanhã, CMEI Tio João, CMEI Trilha das
Araucárias, CMEI Vovó Rozária, após o término da leitura os calendários foram
aprovados por todos os presentes. Pauta 6 – Ofício 99/17 Escola Ana Maria
Moro Dissenha solicitando autorização para repor os dias letivos 16 e 17/11,
devido as reformas, em 18 e 19/12, aprovado por todos, ofício 282/17
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a indicação de um
representante para participar do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental –
GTEA, após deliberação foi indicado o nome da conselheira Silvania Antunes

Arruda, Ofício 213/17 Ministério Público do Estado do Paraná, informando que
nos dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2018, a partir das 08h30min, as Promotorias
de Justiça da Comarca de São José dos Pinhais serão submetidas à Correição
Ordinária pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, solicitou ainda que o
Conselho poderia apresentar notícias, sugestões, elogios e/ou reclamações em
relação à prestação de serviço e ao funcionamento da unidade ministerial.
Oficio 116/17 – do CME solicitou lista com endereços eletrônicos das
instituições de ensino particulares deste município, a Divisão de Estrutura e
Funcionamento realizou a entrega desta lista em 14/11/17. Ofício 128/17 –
CEMITRA justificando os trabalhos desenvolvidos nos sábados para o
calendário escolar de 2018. Nada mais havendo, eu Patricia Coraleski Pereira
Francisco, secretária geral, encerro esta ata que será por mim assinada e os
demais presentes.

