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ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ANO 2018 

 
 

1-Data, Hora, Local: Excepcionalmente no dia 28 (vinte e oito) do mês de junho do ano de 2018 1 
(dois mil e dezoito), com alteração na data devido ao jogo da Seleção Brasileira de Futebol, na 2 
Copa do Mundo da Rússia, às 13h30min (treze horas e trinta minutos), na Sala dos Conselhos 3 
Municipais de Agudos do Sul, situada na Rua José Bencz, nº 24, Centro, nesta cidade de Agudos 4 

do Sul, no Estado do Paraná.  2-Convocação:  Conselheiros do Conselho Municipal de Educação - 5 
CME.  3-Presenças:  18 (dezoito) pessoas  conforme  registros  na  Lista  de  Presença  do  CME.  6 
4-Composição da Mesa: Instalada a Assembleia foram eleitos para compor a mesa, como 7 
Presidente, o Conselheiro Mario Daltro Londero da Silva, e como Secretária, Maria Sebastiana 8 

Mielke da Rocha.  5-Ordem do Dia: a) Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2018 9 
– Leitura, Discussão e Aprovação; b) Plano Municipal de Educação - Reformulação e 10 
Monitoramento; c) Transporte Escolar – Situação Atual; d) Educação de Jovens e Adultos – 11 
Legislação; e) Assuntos Gerais; f) Local, Data e Horário da próxima Reunião Ordinária. 6-12 

Deliberação: Dando início aos trabalhos, o Presidente saudou a todos e iniciou a reunião 13 
solicitando à Secretária Maria Mielke que procedesse com a leitura da Ata da Assembleia Geral 14 
Ordinária do CME de 26 de abril de 2018. Após a leitura da Ata, a mesma foi discutida e aprovada 15 

por unanimidade. A seguir, o Presidente fala dos motivos para não realização da Reunião Ordinária 16 

do CME no mês de maio de 2018, com destaque na paralização dos caminhoneiros e falta de 17 
combustível para o transporte com o deslocamento dos conselheiros; também foi alterada a data da 18 
reunião atual devido ao Jogo da Seleção Brasileira de Futebol na copa do Mundo da Rússia, onde 19 

houve dispensa dos servidores para assistir o jogo. Dando prosseguimento, o Presidente informou 20 
que foi publicada no Jornal “O Regional”, no dia 25 de Maio de 2018, a Lei Municipal nº 877 de 18 21 
de Maio de 2018 que alterou o Item 2 (Metas e Ações) do Capítulo VII do Anexo I da Lei Municipal 22 
nº 722 de 15 de junho de 2015 (Lei Municipal que aprovou o Plano Municipal de Educação de 23 
Agudos do Sul). Sobre o novo Plano Municipal de Educação, reformulado sob a Lei nº 877/2018, o 24 
Presidente apresenta os próximos passos a serem seguidos: 1º) Divulgar o novo Plano Municipal de 25 

Educação; 2º) Atualizar o Decreto nº 70/2017, de 22 de março de 2017, que nomeou a atual 26 
Comissão de Acompanhamento do PME e que deverá ser revisto pela Secretária Municipal de 27 

Educação, presente na reunião; 3º) Monitoramento das vinte Metas do novo Plano Municipal de 28 

Educação. A seguir, o Presidente mostrou o Artigo 5º, Parágrafo 1º, Item 1 da Lei de Diretrizes e 29 

Bases da Educação Nacional – LDBEN que diz: “Recensear anualmente as crianças e adolescentes 30 
em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica.” Na 31 
sequência, o Presidente apresentou a Ação nº 21 da Meta 2 e a Ação nº 9 da Meta 3 do Plano 32 
Municipal de Educação de Agudos do Sul que diz: “Recensear anualmente as crianças e 33 
adolescentes em idade escolar. (Lei Federal nº 12.796 de 4 de abril de 2013)”. Dando 34 
prosseguimento, o Presidente mostrou a Ação nº 2 da Meta 9 do Plano Municipal de Educação de 35 
Agudos do Sul que diz: “Realizar diagnóstico para identificar a demanda ativa por vagas na 36 
educação de jovens, adultos e idosos.” A seguir o Presidente informou que 7 (sete) Metas do  Plano 37 
Municipal de Educação de Agudos do Sul terão seu Monitoramento prejudicado se não  houver um 38 
Recenseamento Anual condizente com a realidade do município de Agudos do Sul. As sete Metas 39 

do PME que poderão ser prejudicadas pela falta ou por um recenseamento imperfeito são as 40 
seguintes: Meta 1 -  Educação Infantil; Meta 2 – Ensino Fundamental; Meta 3 – Ensino Médio; Meta 41 

4 – Educação Especial e Inclusiva; Meta 8 – Escolaridade Média; Meta 9 – Alfabetização e 42 
Alfabetismo Funcional de Jovens e Adultos; Meta 12 – Matrícula no Ensino Superior. A seguir, o 43 
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Presidente solicitou à Secretária Municipal de Educação Elaine Rocha P. Anderle informar como 44 
está a atual situação do Transporte Escolar do município de Agudos do Sul. Com a palavra a 45 

Secretária Municipal Elaine informou que todas as reclamações de pais e professores, referentes ao 46 
Transporte Escolar estão relatadas em atas próprias e que já estão em poder do Ministério Público. 47 
A Secretária Municipal Elaine prosseguiu falando que esteve em reunião com os Gestores 48 
Municipais e que está sendo verificada qual a melhor forma de sanar as atuais dificuldades no 49 
Transporte Escolar do município. A Secretária Municipal Elaine informou também que em relação 50 

aos motoristas do Transporte Escolar, foi realizada uma nova escala que está em vigor, com um 51 
novo horário, pois não há atualmente possibilidade de contratação de novos motoristas devido a 52 

redução da arrecadação do Município e um dos motoristas ter pedido exoneração. Nessa nova 53 

escala, os motoristas farão apenas três linhas, baixando de 40 horas semanais para 30 horas 54 
semanais de trabalho, ficando os motoristas em debito 10 horas semanais com a Prefeitura. 55 
Prosseguindo a Secretária Municipal Elaine informou que realizou uma reunião com os motoristas, 56 
juntamente com a Administração Municipal e o Departamento Jurídico da Prefeitura, para que 57 
houvesse um diálogo e esclarecimentos sobre as recentes mudanças no Transporte Escolar, porém 58 

muitos dos motoristas abandonaram a reunião, sem ficar portanto conclusivo os assuntos da pauta 59 
da reunião com os motoristas. A Secretária Municipal Elaine informou, também, que foi nomeado o 60 

Sr. Anderson Dorabiello como Chefe do Transporte Escolar. A Conselheira Seliane Aparecida 61 
Gusso indagou sobre os direitos dos motoristas, pois a Lei do Setor de Recursos Humanos diz que 62 

a jornada de trabalho dos motoristas é de 40 horas semanais, mas agora os motoristas deverão 63 
fazer apenas 30 horas semanais. Na sequência a Conselheira Seliane perguntou como será 64 

realizado o pagamento pela Prefeitura para que não haja prejuízo financeiro aos motoristas do 65 
Transporte Escolar. Com a palavra o Presidente informou que as partes envolvidas, Sindicato e 66 
Prefeitura Municipal, deverão consultar a legislação vigente sobre este polêmico assunto. Na 67 
sequência o Presidente comentou sobre as atuais dificuldades financeiras que os município de 68 
pequeno porte estão enfrentado por disporem de poucos recursos financeiros próprios e depender 69 
de repasses de recursos financeiros provenientes do Estado e da União para o atendimento de 70 

diversas áreas, tais como saúde, educação e assistência social. A seguir o Presidente mostrou a 71 
população estimada e a da taxa de analfabetismo do mundo, da China, do Brasil, dos Estados de 72 

São Paulo e Paraná e do município de Agudos do Sul. De acordo com as fontes IBGE, PNAD 73 
Contínua 2017 e IPARDES a taxa de analfabetismo (15 anos ou mais) do município de Agudos do 74 
Sul é 8,8%, a do Estado do Paraná é 4,5% e a do Brasil é 7,0%. Prosseguindo o Presidente 75 
comentou sobre a deficiência do Município em instituir turmas de Educação de Jovens e Adultos, 76 

Fase I (Anos Iniciais do Ensino Fundamental). Na sequência o Presidente apresentou a seguinte 77 
legislação vigente sobre educação, a saber: 1) Constituição Federal, artigo 205, onde diz que a 78 
educação é direito de todos e dever do Estado, e no seu artigo 208 onde diz que a Educação Básica 79 
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade deve ser assegurada 80 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 2) Lei de 81 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, Lei Federal nº 9394/96, nos artigos 2º e 37 que 82 
diz que a educação é um dever da família e do Estado e que  a Educação de Jovens e Adultos será 83 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 84 

médio na idade própria; 3) Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, nos artigos 53, 54 e 57, 85 
onde diz que a criança e o adolescente têm direito à educação e que o Ensino Fundamental é 86 
obrigatório e gratuito inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, devendo ser 87 

ofertado ensino noturno regular e adequado às condições  do adolescente  trabalhador e que o não 88 
oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa 89 
responsabilidade da autoridade competente e, no artigo 98 do ECA diz que as medidas de proteção 90 
à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos da criança e do adolescente forem 91 
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ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 4) Lei 13.005/2014, de 25 92 
de junho de 2014, Plano Nacional de Educação, Meta 9 onde diz que até o final da vigência do 93 

referido Plano deve ser erradicado o analfabetismo absoluto e reduzido em 50% a taxa de 94 
analfabetismo funcional e, elevada a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 95 
mais para 93,5% até 2015 e a Estratégia 9.1 da Meta 9 diz que deve ser assegurada a oferta 96 
gratuita da Educação de Jovens e Adultos para todos os que não tiveram acesso à educação básica 97 
na idade própria; 5) Plano Estadual de Educação, Meta 9 onde diz que até o final da vigência do 98 

referido Plano deve ser elevada a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 99 
97% e reduzida em 50% a taxa de analfabetismo funcional, e a Estratégia 9.4 da Meta 9 diz que 100 

deve ser ampliada e descentralizada, conforme a demanda, a oferta pública da EJA – Fase I do 101 

Ensino Fundamental, em articulação com os municípios, para a população a partir de 15 anos de 102 
idade; 6) Plano Municipal de Educação – PME (alterado pela Lei Municipal nº 877/2018), Meta 9 103 
onde diz que até o final da vigência do referido Plano deve ser elevada a taxa de alfabetização da 104 
população com 15 anos ou mais para 93,5%, erradicado o analfabetismo absoluto e reduzido em 105 
50% a taxa de analfabetismo funcional, em regime de colaboração com o Estado, e as Ações 1 e 5 106 

da Meta 9 diz que deve ser assegurada a oferta gratuita de Educação aos Jovens e Adultos a todos 107 
os que não tiveram acesso aos processos de escolarização na idade própria, adequando-a com as 108 

necessidades dos educandos jovens, adultos e idosos, e que seja garantido que a EJA promova 109 
uma alfabetização emancipadora e implemente cursos regulares referentes ao Ensino Fundamental 110 

e Médio, na forma presencial e nos períodos diurnos e noturnos. A seguir o Presidente mostrou, do 111 
Procurador de Justiça Murillo José Digiácomo, do Ministério Público do Estado do Paraná, a 112 

seguinte citação: “De acordo com a Carta Magna (art. 208, I), a modalidade de ensino “Educação de 113 
Jovens e Adultos", no nível fundamental deve ser oferecida gratuitamente pelo Estado a todos os 114 
que a ele não tiveram acesso na idade própria. Trata-se de um direito público subjetivo (CF, art. 115 
208, § 1º). Por isso, compete aos poderes públicos disponibilizar os recursos para atender a essa 116 
educação.”. Com a palavra a Conselheira Joilce falou que, conforme orientação do Núcleo Regional 117 
de Educação da Área Metropolitana Sul, somente poderá ser criada turma para a Educação de 118 

Jovens e Adultos com, no mínimo, 20 alunos e que esses alunos devem ser mantidos durante todo 119 
o ano letivo. Segundo a Conselheira Joilce, que trabalha como secretária na Escola Municipal 120 

Cecília Meireles, esse foi o motivo de ser extinta a turma do EJA do Município. A Conselheira Joilce 121 
também falou que não há profissionais disponíveis para trabalhar no momento e que a alternativa 122 
encontrada para que os alunos que estão estudando atualmente, com distorção idade/série, será 123 
através da realização do Processo de Reclassificação, que consiste em realizar todo o processo 124 

burocrático e depois os alunos são submetidos a uma prova de equivalência e uma vez aprovados 125 
nessa prova, poderá ser feito o ingresso no 6º Ano do Ensino Fundamental. Com a palavra a 126 
Secretária Municipal de Educação Elaine Anderle informou que estão sendo contatados 127 
profissionais para trabalhar com aulas voluntárias, onde poderá ser uma alternativa para 128 
escolarização de jovens e adultos. Na pauta de Assuntos gerais usou da palavra a mãe Andreia 129 
Silva de uma aluna do Colégio Estadual Rui Barbosa. A mãe Andreia, residente na comunidade 130 
rural de Tarumã relatou ao Conselho Municipal de Educação que sua filha de 12 anos foi assediada 131 
dentro de um veículo de Transporte Escolar por um senhor, visivelmente embriagado, com 132 

propostas indecorosas. A adolescente chegou em casa e contou aos pais que vieram procurar o 133 
CME para instruções. Foi solicitado aos Conselheiros Tutelares Gerson Pardinho e Kellen Dayane 134 
Bueno, presentes na reunião, o registro da denúncia da mãe Andreia no Conselho Tutelar e, para a 135 

Secretária Municipal de Educação Elaine Anderle, presente na reunião, o respectivo registro desta 136 
denúncia na Secretaria Municipal de Educação. Segundo a Secretária Municipal Elaine, todas as 137 
denúncias são registradas, em livro próprio e servirão para auxiliar o Ministério Público a determinar 138 
a retirada dos “caroneiros” de dentro do Transporte Escolar. Quanto ao indivíduo assediador, os 139 
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Conselheiros Tutelares Gerson e Kellen, presentes na reunião, informaram que será expedido um 140 
documento ao motorista da linha de Tarumã proibindo o embarque deste indivíduo assediador no 141 

veículo de Transporte Escolar. Como o embarque dos alunos é realizado na praça central de 142 
Agudos do Sul, tem viaturas com policiais de plantão no local, que poderão ser solicitados, caso 143 
necessário. Com a palavra a Conselheira Tutelar Kellen Dayane Bueno informou da existência de 144 
uma recente recomendação do Ministério Público do Paraná de que o Transporte Escolar de 145 
Agudos do Sul deve ser exclusivo para os alunos e, dessa forma, fica proibido o transporte de 146 

passageiros que não sejam alunos e que esta proibição deve ser afixada nos veículos escolares. 147 
Com a palavra a Secretária Municipal de Educação Elaine Anderle informou que será nomeado, 148 

através de um Decreto Municipal, um Comitê Intersetorial para trabalhar com avaliações 149 

pedagógicas com alunos autistas; a mesma comissão estará trabalhando também a Inclusão. Por 150 
fim, o Presidente divulgou aos presentes a data, hora e local da próxima reunião ordinária do CME 151 
que acontecerá na data de 25 (vinte e cinco) de Julho de 2018 às 13h30min, na Sala dos Conselhos 152 
Municipais.  7-Conclusão: Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-153 
se esta ata que, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente da Mesa, 154 

Conselheiro Mario Daltro Londero da Silva e pela Secretária Maria Sebastiana Mielke da Rocha.  155 
 
                    
                    Mario Daltro Londero da Silva                     Maria Sebastiana Mielke da Rocha 
                                  Presidente                                                         Secretária 
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