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ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ANO 2018 

 
 

1-Data, Hora, Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2018 (dois mil e dezoito), as 1 
13:30 (treze e trinta) horas, na Sala dos Conselhos Municipais, situada na Rua José Bencz, nº 24, 2 
Centro, na cidade de Agudos do Sul, no Estado do Paraná. 2-Convocação:  Conselheiros do 3 
Conselho Municipal de Educação - CME. 3-Presenças: 10 (dez) pessoas conforme registros na 4 

Lista de Presença do CME. 4-Composição da Mesa: Instalada a Assembleia foram eleitos para 5 
compor a mesa, como Presidente o Conselheiro Mario Daltro L. da Silva, e como Secretária, Maria 6 
Sebastiana Mielke da Rocha. 5-Ordem do Dia: a) Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária de 28 de 7 
fevereiro – Leitura, Discussão e Aprovação; b) Novas Tecnologias e a Educação – Legislação e 8 

Exemplos de Aplicação; c) Assuntos Gerais; d) Local, Data e Horário da próxima Reunião Ordinária.  9 
6-Deliberação: Dando início aos trabalhos, o Presidente saudou a todos e iniciou a reunião 10 
solicitando à Secretária Maria Mielke que procedesse a leitura da Ata da 1ª Assembleia Geral 11 
Ordinária do CMAS realizada no dia 28 de fevereiro de 2018. Após a leitura da Ata, a mesma foi 12 

discutida e aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente mostra diversas fotos referentes às 13 
Salas de Aula das Escolas Públicas do Século Dezenove e das Salas de Aula das Escolas Públicas 14 
do Século Vinte e Um, mostrando que a maioria das Salas de Aula de hoje pararam no tempo e que 15 

atualmente a maioria das Escolas Públicas estão dando os primeiros passos no que diz respeito à 16 

“era digital”. Na sequência o Presidente apresenta o artigo 6º da Constituição Federal sobre o direito 17 
social referente à educação, o artigo 205 da Constitução Federal que diz: “A educação, direito de 18 
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 19 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 20 
e sua qualificação para o trabalho.” e o artigo 214 da Constituição Federal que estabelece o Plano 21 
Nacional de Educação objetivando, entre outros, a melhoria da qualidade do ensino e a promoção 22 
humanística, científica e tecnológica do País. Em seguida o Presidente mostra o artigo 3º da Lei das 23 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional que cita, entre outros princípios, que o ensino será 24 
ministrado com garantia de padrão de qualidade. A seguir o Presidente cita o Decreto Federal nº 25 

7.750 de 08/06/2012 que regulamentou o PROUCA (Programa Um Computador por Aluno) e 26 
REICOMP (Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional). Na sequência o 27 

Presidente apresenta o histórico da tecnologia da educação no Estado do Paraná, que tem o 28 

objetivo de levar a tecnologia a todas as escolas da Rede Estadual. Em 2017 foi criado o Centro de 29 

Referência em Tecnologia Educacional (SEED Lab), desenvolvido pela Diretoria de Políticas e 30 
Tecnologias Educacionais (DPTE), visando o desenvolvimento tecnológico e o compartilhamento de 31 
conhecimento, estimulando uma cultura de inovação e criatividade entre estudantes, professores e 32 
comunidade. Neste ano de 2018 foi criado o Projeto CONECTADOS pela Secretaria de Estado da 33 
Educação (SEED), com o objetivo de favorecer e ampliar a discussão e o uso de tecnologias 34 
educacionais junto à comunidade escolar. Com discussões dos Senhores Conselheiros, foi 35 
verificado que há falta de capacitação dos professores para que se possam trabalhar e acompanhar 36 
a evolução dos tempos através da tecnologia, desde a Educação Infantil. A Secretária Municipal de 37 
Educação Elaine Rocha Persch Anderle fala de ideias cogitadas de inserir o uso da computação nas 38 
escolas da Rede Municipal de Ensino, mas pensa que poderá haver dificuldades quanto ao uso 39 

dessa ferramenta por muitos pais, pois podem não concordar em utilizar tecnologias por seus filhos 40 
dentro da sala de aula. Exemplifica que há casos de uso da internet causando vícios de 41 

adolescentes na interação tecnológica. A Professora e Conselheira Sirlei Foggiatto também fala de 42 
textos publicados por médicos, nos livros didáticos, que chamam a atenção dos alunos para o risco 43 
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de vícios em jogos online. A Conselheira Tutelar Eva Tumiski fala que deve haver conversa da 44 
escola com os pais para alertar sobre os vícios que podem acontecer e que os mesmos devem 45 

colocar horários para navegar na internet. Na pauta de Assuntos Gerais, com a palavra a 46 
Conselheira Tutelar Eva diz que solicitou documentação à Secretaria de Educação sobre o uso do 47 
Transporte Escolar pelos “caroneiros” e que o Ministério Público já foi informado sobre as 48 
irregularidades existentes no Transporte Escolar de Agudos do Sul. Com a palavra a Secretária 49 
Municipal Elaine informa da licitação para a contratação de seguranças para trabalhar nos horários 50 

das linhas do Transporte Escolar. A Secretária Municipal Elaine prossegue falando que o motorista 51 
Luiz Tolfo também está fazendo um excelente trabalho na linha do Transporte Escolar que atua; faz 52 

primeiro o embarque dos alunos, coloca os menores sentados primeiro, depois os maiores e se 53 

sobrar espaço embarca os caroneiros; caso contrário, os caroneiros não podem embarcar no 54 
Transporte Escolar. Realizou esse trabalho por dois dias consecutivos e no terceiro dia, não havia 55 
nenhum caroneiro, sem necessidade, para embarcar no Transporte Escolar. O Conselheiro Diego 56 
Cruz Luca também relata casos de vandalismo dentro dos veículos do Transporte Escolar. O 57 
Conselheiro Diego Cruz Luca disse que fará registro dos atos de vandalismo e que trará para 58 

conhecimento do Conselho Tutelar para as providências cabíveis. Por fim, o Presidente divulgou 59 
aos presentes a data, hora e local da próxima reunião ordinária do CME que acontecerá na data de 60 

26 (vinte e seis) de abril de 2018 às 13h30min, na Sala dos Conselhos Municipais.  7-Conclusão: 61 
Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, lida e 62 

aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente da Mesa, Conselheiro Mario Daltro Londero 63 
da Silva e pela Secretária Maria Sebastiana Mielke da Rocha.  64 

 
                    
                    Mario Daltro Londero da Silva                     Maria Sebastiana Mielke da Rocha 
                                  Presidente                                                         Secretária 
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