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ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ANO 2018 
 
 

1-Data, Hora, Local:  Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 1 

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

Instalada a Assembleia foram eleitos para compor a mesa, como Presidente, o Conselheiro Mario 6 
Daltro Londero da Silva, e como Secretária, Maria Sebastiana Mielke da Rocha.  5-Ordem do Dia: 7 
a)Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária de 2018 – Leitura, Discussão e Aprovação; b)Transporte 8 
Escolar – Dez Razões Para o Uso do Cinto de Segurança; c)Plano Municipal de Educação – 9 

Monitoramento – Situação Atual; d)EJA Municipal – Regularização – Situação Atual; e)Assuntos 10 
Gerais; f)Local , Data e Horário da próxima  Reunião Ordinária. 6-Deliberação: Dando início aos 11 
trabalhos, o Presidente saudou a todos e iniciou a reunião solicitando à Secretária Maria Mielke que 12 
procedesse a leitura da Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária do CME de 2018. Após a leitura da 13 

Ata, a mesma foi discutida e com a palavra a Conselheira Luciana Pires de Oliveira informou que a 14 
correção de fluxo não realizada pelo Colégio Estadual do Campo Rui Barbosa, que consta na 15 
página 1, linha 31, refere-se ao 8º Ano do Ensino Fundamental. Assim, após a discussão da Ata a 16 

mesma foi aprovada por unanimidade. Com a palavra o Presidente falou sobre a importância do uso 17 

do cinto de segurança, item de uso obrigatório pelo Código de Trânsito Brasileiro, dentro de 18 
qualquer veículo automotor. A seguir o Presidente apresentou a Legislação que regulamenta a 19 
obrigatoriedade do uso do cinto de segurança pelos alunos nos ônibus do Transporte Escolar. O 20 

Artigo 65 do Código de Trânsito diz que: “É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e 21 
passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo 22 
CONTRAN.”. O Presidente também mostrou uma recomendação do Ministério Público do Paraná 23 
realizada pelo Promotor de Justiça Dr. Carlos Eduardo Azevedo de que os alunos do Transporte 24 
Escolar façam todo o trajeto sentados e com cinto de segurança. A seguir o Presidente apresentou 25 
o item 9.2, pertinentes aos Condutores/Monitores, das Normas para Atendimento aos Usuários, do 26 

Plano de Transporte Escolar (PTE) da SEED/PR que diz: “Estar atento ao que ocorre no interior do 27 
veículo, providenciando os devidos cuidados quanto a situações como alunos em pé, algazarra, 28 

comportamentos inseguros, não utilização dos cintos de segurança  etc.”. O Presidente também 29 

mostrou o item 9.5, pertinentes aos Alunos, das Normas para Atendimento aos Usuários, do Plano 30 

de Transporte Escolar (PTE) da SEED/PR que diz: “Os alunos devem trafegar com o cinto de 31 
segurança devidamente colocado.”. Com a palavra o Conselheiro e motorista Luiz Tolfo disse que 32 
não há como o motorista do Transporte Escolar estar atento ao que ocorre no interior do ônibus e 33 
cuidar da direção ao mesmo tempo. Assim foi ressaltada pelo Conselheiro Luiz Tolfo a necessidade 34 
da existência de um monitor dentro de cada veículo escolar. O Conselheiro Luiz Tolfo falou também 35 
que, no início do ano foram instalados novos cintos de segurança nos ônibus que foram cortados ou 36 
arrancados pelos alunos e que os alunos também costumam estragar os bancos dos ônibus 37 
escolares. O Conselheiro Rafael da Rocha falou da necessidade de conscientizar os pais na 38 
educação de trânsito, inclusive sobre a travessia nas faixas de pedestres. A Conselheira Tutelar Eva 39 
Tumiski falou sobre a possibilidade dos servidores públicos que utilizam o transporte escolar 40 

pudessem colaborar como monitores, como contrapartida pela utilização do veículo do transporte 41 
escolar. Assim, estes servidores públicos poderiam estar cuidando com o que ocorre no interior do 42 

veículo, providenciando os devidos cuidados quanto a situações como alunos em pé, algazarra, 43 
comportamentos inseguros, não utilização dos cintos de segurança, entre outros. A Secretária 44 
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Municipal de Educação Elaine falou que haverá uma reunião com os servidores públicos que 45 
utilizam o Transporte Escolar para que estes contribuam, sendo os monitores nas suas linhas do 46 

Transporte Escolar. Com a palavra a Conselheira Tutelar Eva Tumiski falou que precisa encaminhar 47 
uma resposta ao Ministério Público sobre a contratação de monitores para o Transporte Escolar do 48 
município de Agudos do Sul e que, diante deste compromisso informado pela Secretária Municipal 49 
de Educação Elaine, informará ao Ministério Público que os servidores municipais que atualmente 50 
estão utilizando o Transporte Escolar irão contribuir como monitores nas suas linhas. A Secretária 51 

Municipal de Educação Elaine falou que este trabalho será feito em conjunto com o Comitê do 52 
Transporte Escolar. Outra questão apresentada pela Secretária Municipal de Educação Elaine e que 53 

está causando transtornos é o trajeto em que os alunos da Escola Cecília Meireles embarcam nos 54 

ônibus e são transportados até a Praça Central, onde estes descem e embarcam nos veículos de 55 
suas linhas e muitos desses alunos, residem nos arredores do centro da cidade; estes 56 
desembarcam e seus responsáveis já estão aguardando para levá-los para casa.  A Secretária 57 
Municipal de Educação Elaine informou que estes alunos não utilizarão mais o Transporte Escolar 58 
no início do ano de 2019. A Secretária Municipal de Educação Elaine disse que precisa reabrir a 59 

passagem que existe atrás do Ginásio de Esportes e desta forma, todos os veículos do Transporte 60 
Escolar podem estacionar no pátio e cada aluno embarcará no seu próprio ônibus, não 61 

necessitando fazer trocas na Praça Central. Será solicitado que seja colocado um portão atrás do 62 
Ginásio de Esportes, onde poderá ter acesso exclusivo aos ônibus escolares. Para os carros dos 63 

pais de alunos, existe a via de acesso, ao lado, onde já é atualmente utilizada. Prosseguindo com a 64 
pauta da reunião, o Presidente solicitou informações sobre a situação atual de Monitoramento do 65 

Plano Municipal de Educação. Com a palavra a Conselheira Sirlei Foggiatto informou que estão 66 
sendo realizadas reuniões diárias com a Equipe Técnica para a elaboração do Monitoramento do 67 
Plano Municipal de Educação. A Conselheira Sirlei Foggiatto solicitou apoio do Presidente para 68 
conclusão dos trabalhos de monitoramento. O Presidente informou que irá participar de uma reunião 69 
na próxima semana com a Equipe Técnica para prestar o seu apoio aos trabalhos de 70 
Monitoramento do Plano Municipal de Educação.  A seguir o Presidente solicitou informações sobre 71 

a situação atual da regularização da Educação de Jovens e Adultos – EJA Municipal. Com a palavra 72 
a Conselheira Sirlei Foggiatto informou que entrou em contato com a Direção do Colégio Estadual 73 

do Campo Rui Barbosa e com o Conselho Escolar, onde ficou acordado que a EJA Municipal 74 
funcionará em uma das salas do Colégio, sendo uma extensão da Escola Cecília Meireles, e que no 75 
início do ano letivo de 2019 a EJA Municipal já deverá estar funcionando. A Conselheira Tutelar Eva 76 
Tumiski solicitou informações sobre a regularização da Escola Miguel Júnior de Souza, de 77 

Queimados de Baixo, pois houve questionamentos de pais sobre a escola não estar devidamente 78 
regularizada. A Secretária Municipal de Educação Elaine informou que o processo de regularização 79 
da Escola Miguel Júnior de Souza ainda não está pronto, mas havia necessidade de utilizar o 80 
prédio; dessa forma a referida Escola funciona atualmente como uma extensão da Escola Monteiro 81 
Lobato. Há necessidade de formar, no mínimo, 04 (quatro) servidores de cada escola, para brigada 82 
de incêndio, por profissionais do Corpo de Bombeiros (item necessário pra regularização das 83 
escolas); será feito uma capacitação com estes servidores, no mês de novembro, no auditório da 84 
Secretaria Municipal de Educação. Na pauta de Assuntos Gerais, com a palavra a Conselheira 85 

Tutelar Eva Tumiski relatou que o motorista do Transporte Escolar Solano utilizou seu veículo 86 
particular para “fechar” intencionalmente um veículo do Conselho Tutelar, aonde  estavam dois 87 
Conselheiros Tutelares, quase causando um acidente. A Conselheira Tutelar Eva Tumiski disse que 88 

será registrado um Boletim de Ocorrência e enviado ao Ministério Público, pois esta atitude não 89 
condiz com a de um motorista do Transporte Escolar do município de Agudos do Sul. Com a palavra 90 
a Secretária Municipal de Educação Elaine informou que o motorista Solano do Transporte Escolar 91 
está com problemas porque foi aberto um Processo de Sindicância, onde o mesmo foi intimado a 92 
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prestar esclarecimentos acerca do ocorrido no início do ano, em que este se indispôs com um aluno 93 
dentro do ônibus escolar. Ainda com a palavra a Secretária Municipal de Educação Elaine relatou 94 

sobre o material preparatório para a Prova Brasil, como tentativa em auxiliar os alunos, iniciando no 95 
2º Ano, tendo três anos de preparação, uma vez que a Prova Brasil é aplicada no 5º Ano do Ensino 96 
Fundamental. São coletâneas de livros para alunos e professores, distribuídas através do PNLD 97 
(Programa Nacional do Livro Didático). Falou também que há dois profissionais da Educação Infantil 98 
que estão em formação, onde estarão trabalhando com a leitura aos alunos dessa modalidade de 99 

ensino. Com a palavra a Conselheira Tutelar Eva Tumiski falou sobre os alunos de inclusão, onde 100 
há queixas de que não tem aulas preparadas, com materiais diferenciados, para a sua realidade. 101 

Com a palavra a Conselheira Elenize dos Santos, que também é Diretora da Escola Cecília 102 

Meireles, pediu para a Conselheira Tutelar Eva Tumiski que solicite aos pais dos alunos de inclusão 103 
para irem até a Escola e verificar o que é trabalhado, podendo assim entender melhor quais e como 104 
as atividades são realizadas. Com a palavra a Conselheira Sirlei, que tem formação para trabalhar 105 
com alunos de inclusão, informou que tem diversas ações que não são realizadas com os alunos de 106 
inclusão por falta de tempo, poucos profissionais para trabalhar e muito serviço a ser feito. Com a 107 

palavra a Secretária Municipal de Educação Elaine disse que, quando recebe os pais dos alunos de 108 
inclusão para conversar sobre a Educação Especial, instrui os mesmos para que procurem a Escola 109 

de Educação Especial para os seus filhos, mas que é encontrada muita resistência e preconceito 110 
por parte dos pais para essa modalidade de ensino. Por fim, o Presidente divulgou aos presentes a 111 

data, hora e local da próxima reunião ordinária do CME que acontecerá na data de 28 (vinte e oito) 112 
de novembro de 2018, as 13h30min, na Sala dos Conselhos Municipais.  7-Conclusão: Nada mais 113 

havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada pelos 114 
presentes, vai assinada pelo Presidente da Mesa, Conselheiro Mario Daltro Londero da Silva e pela 115 
Secretária Maria Sebastiana Mielke da Rocha.  116 
 
                    
                    Mario Daltro Londero da Silva                     Maria Sebastiana Mielke da Rocha 
                                  Presidente                                                         Secretária 
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