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ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ANO 2018 
 
 

1-Data, Hora, Local:  Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e 1 

dezoito, às 13h30min (treze horas e trinta minutos), na Sala dos Conselhos Municipais de Agudos 2 
do Sul, situada na Rua José Bencz, nº 24, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, no Estado do 3 
Paraná.  2-Convocação:  Conselheiros do Conselho Municipal de Educação - CME.  3-Presenças:  4 
15 (quinze) pessoas  conforme  registros  na  Lista  de  Presença  do  CME.  4-Composição da 5 

Mesa: Instalada a Assembleia foram eleitos para compor a mesa, como Presidente, o Conselheiro 6 
Mario Daltro Londero da Silva, e como Secretária, Maria Sebastiana Mielke da Rocha.  5-Ordem do 7 
Dia: a)Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2018 – Leitura, Discussão e Aprovação; b)Comissão de 8 
Acompanhamento do PME – Decreto Municipal 085/2018; c)Recenseamento Anual do Município – 9 

Situação Atual; d)Plano Municipal de Educação – Monitoramento – Situação Atual; e)Educação de 10 
Jovens e Adultos – Divulgação – Situação Atual; f)Assuntos Gerais; g)Local, Data e Horário da 11 
próxima  Reunião Ordinária. 6-Deliberação: Dando início aos trabalhos, o Presidente saudou a 12 
todos e iniciou a reunião solicitando à Secretária Maria Mielke que procedesse a leitura da Ata da 5ª  13 

Assembleia Geral Ordinária do CME realizada em 25 de julho de 2018. Após a leitura da Ata, a 14 
mesma foi discutida e aprovada por unanimidade. Com a palavra a Conselheira Tutelar Eva Tumiski 15 
falou sobre a Deliberação 03/2013, do Conselho Estadual de Educação do Paraná, que trata de 16 

procedimentos para a abertura da Educação de Jovens e Adultos no Município. Porém, nesta 17 

Deliberação 03/2013 não consta nenhuma informação sobre o número mínimo de alunos por turma 18 
para o funcionamento do EJA Municipal. A seguir o Presidente apresentou o Decreto nº 085/2018, 19 
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná em 14/08/2018, que nomeou a 20 

Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Educação. Com a palavra a Secretária 21 
Municipal de Educação Elaine falou que a partir da próxima semana iniciarão as reuniões para a 22 
elaboração do Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. A seguir, o Presidente 23 
falou sobre a importância da realização do recenseamento anual do município e também sobre o 24 
prejuízo que poderão ocorrer em 7 (sete) das 20 (vinte) Metas do Plano Municipal de Educação 25 
causado na avaliação e monitoramento do PME devido a desatualização dos dados do Senso de 26 

2010 pertinentes à população do município de Agudos do Sul. O Presidente solicitou à Secretária 27 
Municipal de Educação Elaine para verificar junto ao Núcleo Regional de Educação para verificar 28 

quais fontes de dados que se possa usar na avaliação e monitoramento do PME nas 7 (sete) Metas 29 

prejudicadas pela falta de dados atualizados da população do município. Com a palavra a 30 

Secretária municipal Elaine falou sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão Intersetorial, criada 31 
para atender alunos autistas, o qual estende-se também à alunos com dificuldade de aprendizagem. 32 
A Secretária Elaine falou que estão fazendo um trabalho junto aos professores, pais e alunos das 33 
escolas municipais e que esta Comissão Intersetorial é formada por profissionais capacitados da 34 
Educação, da Saúde e da Assistência Social. A Secretária Elaine também falou sobre o Projeto 35 
Família na Escola, onde foi surpreendente a participação dos pais nas escolas. Este Projeto Família 36 
na Escola está sendo desenvolvido com atividades junto aos pais, alunos e funcionários das 37 
escolas. Dando continuidade, o Presidente apresentou o folder de divulgação do chamamento para 38 
matrículas e manifestação de interesse para a Educação de Jovens e Adultos – Fase 1 (1º ao 5º 39 
ano do Ensino Fundamental). O Presidente informou que o Colégio Estadual Rui Barbosa está 40 

auxiliando na divulgação do EJA Municipal. O Presidente sugeriu que seja enviado o folder de 41 
divulgação do EJA Municipal aos pais dos alunos do Ensino Fundamental. Com a palavra a 42 

Conselheira Tutelar Eva solicitou que sejam repassadas ao Conselho Tutelar todas as informações 43 
referentes à divulgação da EJA Municipal, pois estas informações precisam ser levadas ao 44 
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Ministério Público, pois uma parte da clientela do EJA Municipal são os casos referentes às medidas 45 
sócio educativas. Com a palavra a Secretária Municipal Elaine informou que está sendo estudado 46 

um local adequado para o funcionamento do EJA Municipal e que há necessidade de dois níveis de 47 
ensino na Educação de Jovens e Adultos, sendo que o primeiro nível consiste na alfabetização e 48 
depois é realizada a reclassificação para ver se o aluno é capaz de acompanhar o próximo nível. A 49 
Secretária Elaine também falou que está sendo feito a divulgação do EJA Municipal nas reuniões do 50 
programa Prefeitura na Comunidade. O Conselheiro Mauri Munhoz de Camargo sugeriu que sejam 51 

realizadas as inscrições online no EJA Municipal dentro do site da Prefeitura que encontra-se 52 
atualmente em funcionamento. Na pauta de Assuntos Gerais, com a palavra o Presidente e indagou 53 

sobre a atual situação do Transporte Público no município de Agudos do Sul em face da 54 

determinação do Ministério Público que proibiu o transporte de não escolares nos veículos do 55 
Transporte Escolar.  A Secretária Municipal Elaine informou que está sendo realizado um cadastro 56 
para verificar a demanda por transporte público e dessa forma possa a Prefeitura Municipal 57 
contratar um transporte alternativo adequado para atender as atuais necessidades da população do 58 
município de Agudos do Sul. Os cadastros estão sendo realizados na Prefeitura, na Ação Social e 59 

nas reuniões da Prefeitura na Comunidade. Com a palavra o Conselheiro Luiz Tolfo falou que já 60 
teve a experiência de trabalhar com o transporte popular, mas os passageiros se recusavam a 61 

utilizar transporte alternativo, inclusive depredando o veículo que fora colocado para essa finalidade. 62 
Com a palavra a Conselheira Joilce dos Santos questionou sobre os alunos com necessidades 63 

especiais, se não haveria uma forma de que os pais pudessem utilizar o transporte escolar para 64 
esse casos, em particular, pois esses alunos necessitam de um acompanhante. Com a palavra a 65 

Secretária Elaine informou que conversou com as mães desses alunos verificando da real 66 
necessidade de que elas estivessem acompanhando seus filhos; apenas a mãe dos alunos gêmeos 67 
portadores de autismo precisa utilizar o transporte escolar, com carteirinha da Secretaria de 68 
Educação, até que seus filhos se adaptassem ao uso do transporte sem a companhia da mãe. A 69 
Secretária Elaine também falou do trabalho realizado pelos motoristas do Transporte Escolar, onde 70 
têm sido parceiros, ajudando os alunos que precisam de cuidados especiais. O Conselheiro Luiz 71 

Tolfo falou de sua experiência em transportar alguns alunos com necessidades especiais, em 72 
especial a aluna com deficiência visual e informou da não necessidade de que a mãe venha 73 

acompanhar a aluna no transporte.  A seguir a Conselheira Tutelar Eva informou de problemas 74 
encontrados no envio da ficha FICA (Ficha de Comunicação do Aluno Ausente), utilizada para 75 
controlar a frequência dos alunos menores de dezoito anos do ensino fundamental e médio. O 76 
principal agente do programa é o professor, que começa a agir quando constatar a ausência do 77 

aluno por cinco dias consecutivos ou sete dias alternados, no período de um mês. A Conselheira 78 
Tutelar Eva reclamou que as escolas, especialmente o Colégio Estadual Rui Barbosa, estão 79 
enviando a ficha FICA depois de um número expressivo de faltas, muitas vezes não tendo mais 80 
tempo de que o aluno retorne as aulas sem já estar reprovado por faltas. A Conselheira Elenize 81 
Fragoso dos Santos, Diretora da Escola Cecilia Meireles, falou que é realizado um trabalho da 82 
escola antes de enviar a ficha do FICA para o Conselho Tutelar. Este trabalho consiste em contatar 83 
os pais ou responsáveis pelo aluno por telefone, enviar bilhetes através de alunos que residem 84 
próximo do aluno faltoso, tentar diálogo e com isso vai alguns dias. Depois é que essa ficha FICA é 85 

enviada ao Conselho Tutelar. A Conselheira Elenize Fragoso dos Santos também reclamou que não 86 
recebem retorno do Conselho Tutelar, na maioria dos casos. Com a palavra a Conselheira Tutelar 87 
Eva relatou das dificuldades que o Conselho Tutelar têm para realizar as visitas aos domicílios dos 88 

alunos faltosos, pois muitos não são encontrados. Geralmente os endereços da zona rural não tem 89 
nenhuma referência e com isso a localização é dificultada. A Conselheira Tutelar Eva sugeriu a 90 
criação de um tópico para que, no ato da matrícula, sejam colocados os dados de referência para 91 
localização das residências da zona rural ou mesmo do quadro urbanos onde não existam números 92 
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de identificação das residências.  Com a palavra o Conselheiro Luiz Tolfo solicitou que a Direção da 93 
Escola Cecília Meireles ajude na organização dos alunos para embarque nos ônibus, no horário da 94 

saída dos alunos, às 11h30min. Com a palavra a Conselheira Elenize falou das estratégias que ela 95 
mesma utiliza para auxiliar na organização dos alunos para embarque nos ônibus, mas não são 96 
suficientes; diz que vai tentar organizar por ordem de saída das salas. A Conselheira Elenize 97 
solicitou que o Conselho Tutelar converse com os alunos, com instruções, pois há muita 98 
consideração dos alunos em relação ao Conselho Tutelar e desta forma poderá ser de grande valia 99 

essa conversa com os alunos. A Conselheira Tutelar Eva se prontificou a ajudar e disse que fará 100 
esse trabalho na próxima semana. Por fim, o Presidente divulgou aos presentes a data, hora e local 101 

da próxima reunião ordinária do CME que acontecerá na data de 25 (vinte e cinco) de Setembro de 102 

2018, às 13h30min, na Sala dos Conselhos Municipais. 7-Conclusão: Nada mais havendo para ser 103 
tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada pelos presentes, vai 104 
assinada pelo Presidente da Mesa, Conselheiro Mario Daltro Londero da Silva e pela Secretária 105 
Maria Sebastiana Mielke da Rocha.  106 
 
                    
                    Mario Daltro Londero da Silva                     Maria Sebastiana Mielke da Rocha 
                                  Presidente                                                         Secretária 
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