REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO
Ata 05/2018 – Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, reuniram-se no
Núcleo de Tecnologia da SEMED, os membros do Conselho Municipal de Educação:
Ana Lucia Rodrigues, Patricia Coraleski Pereira Francisco, Raquel Santana, Claudia Mara
de Almeida Pereira, Chayane E. Costa, Lucia Valente Schuster, Elmari Moreschi, Fábio
Braun, Nilson Izaias Pegorini, Regina Sueli Lorenço, Rosiany S. Lisboa Araújo, Rogéria
Costa de Souza, para 5ª Reunião de Pleno do ano vigente, tendo como pauta do dia: 1Aprovação da ata 2– Informes da PL na Câmara - 3 – CONAE/CONAPE 4 – BNCC 5 –
Curso TCE (Conselheiros Municipais) 6 – II Fórum de Controle Social 7 – Informes
UNCME 8 – Aprovação de Pareceres de Autorização, Cessação 9 – Leitura das
correspondências; A presidente deu boas vindas a todos os presentes, informou que
saiu a nomeação dos conselheiros: Nilson Izaias Pegorini, representante do SINEPE e
Rogéria Costa de Souza representante do SINSEP, solicitou à conselheira Rogéria que
atualize seu número do telefone para que se possa incluí-la no grupo do whatsap, a
mesma informou que no momento está sem celular e os contatos podem ser
efetuados no CMEI em que trabalha, Ana informou que caso não consigamos contato
no CMEI será deixado recado no SINSEP. A presidente deu boas vindas à Conselheira
Elmari que retorna de licença saúde. Item 2. A presidente informou que o Projeto de
Lei de Criação do CME está tramitando na Câmara de Vereadores, porém, houve
destaques em alguns artigos pela Comissão de Justiça da Câmara, explicou que o
projeto de lei ainda não foi aprovado pela solicitação do SINSEP que deseja realizar a
eleição dos representantes de professores, diretores e pedagogos, Ana explicou que
durante os estudos realizados pelo conselho e representantes do MP e Câmara de
Vereadores, houve muita discussão sobre a quantidade de membros para que ficasse
de forma paritária, chegou-se ao número de 20 membros, quanto à eleição dos
representantes dos professores, pedagogos e diretores que fazem parte do executivo
por acordo entre secretária de educação e prefeito municipal a eleição será convocada
pelo Conselho, para que haja imparcialidade, Ana ainda explicou que houve sessão na
Câmara no dia 05/06 onde foram aprovadas algumas emendas feitas pela Comissão de
Educação, o Vereador Marcelo apresentou outras emendas e a Comissão de Justiça
pediu novamente vistas e terão 30 dias para colocá-la novamente para votação. Item 3
Ana informou que a CONAE Intermunicipal que aconteceria no dia 29/05 foi
transferida para o dia 18/06 em vista da paralisação dos caminhoneiros, assim como a
reunião que aconteceria com os Secretários de Educação e Presidentes dos Conselhos
Municipais de Educação dos municípios do Paraná que possuem sistema de ensino
com o Comitê Executivo Estadual da BNCC também foi transferido para o dia 18/06.
Item 5 – A presidente informou novamente sobre o curso de formação para
conselheiros que o TCEPR está promovendo nos dias 12 e 13 de junho, período
integral, perguntou quais conselheiros tinham interesse ou poderiam participar,
reiterou que o curso é muito instrutivo e que conselheiros de outros conselhos como
FUNDEB e CAE também irão participar, informou ainda que dependendo o número de
inscritos irá solicitar uma condução à Secretaria de Educação para realizar o

transporte, as conselheiras Rogéria, Lúcia, Claudia, Chayane e Patricia se interessaram
e irão representar o conselho neste evento. Item 6 – A presidente relembrou que ano
passado realizamos o I Fórum de Controle Social e que no segundo semestre deste ano
iremos realizar mais duas etapas do Fórum, que as palestrantes convidadas serão a
Promotora de Justiça Dra. Clemen Silvia L. P. B. Gomes e a professora Doutora Simony
Rafaeli Quirino, em datas ainda definidas. Item 7 – A presidente informou que no mês
de maio esteve ministrando cursos para conselheiros em Guarapuava, participa
também do Comitê Executivo Estadual da BNCC, este realizou estudo da BNCC, porém
não houve participação nas discussões de professores e estudantes, o Conselho
Estadual de Educação pediu que o documento retornasse para audiência pública e que
se efetive a participação de professores e alunos nesta discussão. Informou ainda que
a lei do FUNDEB está tramitando na Câmara de Deputados e existem dois projetos, um
do executivo e outro da oposição, porém os dois terão que entrar em um acordo, mas
o governo deseja que o FUNDEB se torne câmara dentro dos CMEs por serem mais
organizados. Informou também que nos dias 12 e 13 de junho estará no Mato Grosso
para o Encontro Regional da UNCME – Centro Oeste. Relembrou que o Encontro
Estadual da UNCME está previsto para o segundo semestre e o Nacional para
novembro/18. Item 8 – Solicitou à secretária que procedesse com a leitura dos
pareceres de renovação, autorização e cessação para posterior aprovação, que segue:
Credenciamento e Autorização: CEI Desenhando o Futuro, Escola Municipal Prof.
Leopoldo Scherner, Renovação: CEI Semeando o Futuro, CEI Árvore do Saber, Escola
Coliseu, Abertura Sala de Recursos Multifuncional: Escola Municipal Prefeito Francisco
Ferreira Claudino, Mudança de Mantenedora: Escola Coliseu, Cessação Definitiva de
Atividades: CEI Top, CEI Infantil São José, CEI Desenhando o Futuro, CEMI – Centro
Educacional Mundo Infantil, além dos pareceres ainda havia o calendário letivo do
Centro Educacional Petit Polá para ser homologado, todos os processos foram
aprovados por todos os presentes, apesar de aprovados os conselheiros questionaram
que no fim do primeiro semestre ainda há calendários de unidades de ensino
particulares para serem homologados, estas unidades estão trabalhando
irregularmente, sem calendário letivo? Após deliberação ficou decidido que será
convocada reunião com as unidades de ensino particulares que ainda estão irregulares
com seus calendários letivos para orientação. A conselheira Rosiany solicitou um
espaço para dois questionamentos, que seguem: 1 – Questiona sobre a denúncia da
APAE que chegou ao conselho ano passado, se foi tomada alguma providencia. A
presidente explicou que este retorno já foi repassado em outra reunião em que a
conselheira esteve ausente, mas que uma comissão já realizou visita e constatou que
somente a APAE Costeira necessita de um olhar especial. 2 – Questionou sobre a pauta
que solicitou na reunião de abril, em relação ao Planejamento que o Município de São
José dos Pinhais tem para inclusão dos AEE. A presidente explicou que a pauta
solicitada ainda não foi atendida, pois as representantes do Departamento de
Educação Especial que responderiam tal questão estão participando de uma formação
na UFPR e esta formação coincidiu duas vezes com as reuniões de pleno, inclusive isto
justifica a falta de ambas no dia de hoje, mas que este assunto deve entrar em pauta
na próxima reunião, onde o calendário já foi conferido e não haverá coincidências de
datas. A conselheira Regina também solicitou um momento de fala, disse que fala em
nome da equipe da unidade de ensino em que trabalha, onde as profissionais lhe

procuraram e questionaram se existe a possibilidade do município alterar os bimestres
para trimestres. Ana sugeriu que leve este assunto para Câmara de Planejamento e
Normas para estudo. Ana informou à Conselheira Rogéria que ela substituirá a
conselheira Silvania nas câmaras em que a mesma estava inscrita, Rogéria porém
solicitou que se fosse possível gostaria de compor as câmaras de Normas e
Planejamentos e Educação Infantil, sendo aceito por todos. A presidente informou que
a reunião da Câmara de Normas e Planejamentos que está programada para dia 13/06
terá que ser transferida porque coincidirá com o curso para conselheiros do TCEPR e a
presidente estará no Encontro Regional da UNCME – Centro Oeste, após deliberação a
reunião de câmara ficou agendada para o dia 20/06 em local ainda a ser definido. A
presidente solicitou à conselheira Raquel que realizasse a leitura do ofício nº 192/2018
do SINSEP, que solicita que seja declarada através de ata a desoneração da instituição
da acusação de que tenha efetuado qualquer ofensa direta a pessoa dos integrantes
do CME, evitando assim enfrentamentos mais contundentes que possam vir a ocorrer.
Após a leitura do ofício a presidente explicou que este ofício chegou após a data da
reunião do último Pleno (03/05), por este motivo está sendo trazido a conhecimento
de todos somente nesta reunião. Os conselheiros solicitaram maiores esclarecimentos
sobre este documento, à presidente explicou que em reunião do pleno de 12/04/2018,
durante avaliação da Conferência Municipal de Educação foi citado sobre a moção
apresentada pelo SINSEP. A conselheira Patricia pediu a palavra e relembrou que
assuntos tratados durante as reuniões do conselho não podem ou devem ser
publicizadas antes da aprovação e publicização da ata por todos os conselheiros, pediu
desculpas à conselheira Rogéria, mas o assunto citado no ofício só poderia ter sido
repassado por ela à instituição. A presidente explicou ainda que se sentiu mesmo
assediada moralmente, desrespeitada pela instituição SINSEP enquanto servidora,
tanto que solicitou seu desligamento do quadro associativo da instituição. Citou como
exemplo o evento que aconteceu na UFPR, em que estava lá, enquanto representante
da entidade UNCME, e este evento discutia assuntos referentes ao Conselho Municipal
de Educação de Curitiba e quando foi aberto o direito de fala ao público, Rogéria foi
contemplada e toda sua fala se referiu de forma indevida ao Conselho Municipal de
Educação de São José dos Pinhais e Secretaria de Educação do município, neste
momento todos os integrantes da mesa se entreolharam e fitaram a representante da
UNCME Ana Lucia, a mesma se sentiu envergonhada, pois a fala de Rogéria
desconstruía tudo que Ana havia dito até ali e ao final do evento Ana foi desculpar-se
com os integrantes da mesa pelo ocorrido, onde os mesmos comentaram que não
haviam entendido porque Rogéria havia feito aquela declaração. A mesma negou que
realizou este repasse e solicitou que fosse esclarecido por meio de diálogo juntamente
com a presidente do SINSEP, entende que esta situação só pode ser resolvida através
do diálogo, podendo assim ser restaurado este relacionamento. A Conselheira Rosiany
e o Conselheiro Nilson sugeriram que está reunião seja realizada somente com a
equipe diretiva e SINSEP. Os conselheiros solicitaram que fosse realizada a leitura da
ata, no trecho em que foi citado o assunto referido pelo SINSEP em ofício, a secretária
realizou a leitura, ao término os conselheiros concluíram que não houve nenhum tipo
de ataque ou desrespeito dos conselheiros para com a entidade SINSEP e não vêem
necessidade de acolher o pedido que a entidade realizou através de ofício. A
conselheira Rogéria pediu a palavra, colocou sobre o que aconteceu no evento da

UFPR que ela entende que aquele momento era amplo para debate, e na fala de uma
pessoa da mesa que relatou que “dentro dos conselhos deve-se discutir a pauta e levar
para as bases”, ainda afirmou que concordou com a fala da Ana sobre a gestão deste
conselho, que está democrática. Reiterou que em nenhum momento foi sua intenção
desrespeitá-la. Os conselheiros solicitaram novamente que fosse resolvido este
assunto em reunião da equipe diretiva deste conselho com a direção do SINSEP. A
conselheira Rosiany solicitou novamente a palavra, sugeriu que se criem critérios junto
a este conselho quanto às decisões para reposições de aula, a Conselheira Claudia
comentou que é preciso que se observe a flexibilidade neste tipo de critérios, pois é
necessário atender algumas especificidades em alguns momentos. A presidente ainda
afirmou que nestes casos se tem que estudar caso a caso, verificando suas
especificidades e que as unidades de ensino deverão informar o Conselho antes de
acontecer a dispensa das aulas. Nada mais havendo, eu Patricia Coraleski Pereira
Francisco, secretária geral, encerro esta ata que será por mim assinada e os demais
presentes.

