
 

 Avenida Pres. Getúlio Vargas, 69 – Centro – CEP 83850-000 – Agudos do Sul – PR        Página 1 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
AGUDOS DO SUL - PARANÁ 

 

 
 
 

ATA DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ANO 2018 
 
 

1-Data, Hora, Local:  Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro 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 
12 (doze) 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 6ª Assembleia Geral Ordinária de 28 de agosto – Leitura, Discussão e Aprovação; b) 8 
IDEB 2017 – Brasil, Paraná e Agudos do Sul; c) Recenseamento Anual do Município – Situação 9 

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

a leitura da Ata da 6ª  Assembleia Geral Ordinária do CME de 28 de agosto de 2018. Após a leitura 14 
da Ata, a mesma foi discutida e aprovada por unanimidade. Com a palavra a Conselheira Tutelar 15 
Eva Tumiski falou sobre o trabalho do Conselho Tutelar, realizado nas salas da Escola Cecilia 16 

Meireles, onde já foram observados resultados positivos por parte dos alunos. A seguir o Presidente 17 

falou sobre o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que é um indicador geral da 18 
qualidade da educação nas redes privada e pública. O IDEB é calculado com base no aprendizado 19 
dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). O 20 

IDEB é divulgado a cada dois anos em âmbito nacional, mas também para cada escola, rede, 21 
município e estado. Na sequência o presidente apresentou a evolução dos resultados verificados 22 
nas escolas públicas, do Brasil, do Estado do Paraná e também no Município de Agudos do Sul. 23 
Verificou-se uma estagnação do Ensino Médio no período de 2007 até 2017. Em face dos 24 
resultados verificados no Ensino Médio foi aprovada a Reforma do Ensino Médio pela Câmara 25 
Federal e pelo Senado e sancionada pelo Presidente Michel Temer em fevereiro de 2017. A 26 

implementação do novo Ensino Médio está prevista para iniciar em 2019. Com a palavra a 27 
Secretária de Educação Elaine Rocha Persch Anderle falou que o aluno precisa ser preparado para 28 

a realização dessa provas do IDEB, pois há necessidade de valorizar o conhecimento adquirido pelo 29 

aluno. A seguir a Conselheira Luciana Pires falou que, em relação ao Colégio Estadual Rui Barbosa, 30 

não houve correção de fluxo, gerando prejuízo nas turmas e aos alunos. Com a palavra a 31 
Conselheira e professora Sirlei Foggiatto falou dos laudos existentes e também das patologias que 32 
existem nos alunos, bem como as condições em que vivem. Isso ajuda a influenciar nos resultados 33 
do IDEB. Dando prosseguimento na pauta, o Presidente indagou sobre a situação atual do 34 
Recenseamento Anual do Município de Agudos do Sul. Com a palavra a Secretária de Educação 35 
Elaine informou que não há possibilidade de ser realizado o Recenseamento Anual do Município de 36 
Agudos do Sul e que serão utilizados para o Monitoramento do Plano Municipal de Educação - PME 37 
os dados oficiais do Censo de 2010, mesmo defasados. Também será usado o sistema Busca 38 
Ativa, onde são inseridos dados, no Município, atualizados e que poderão ser utilizados em 2019. 39 
Esses dados são inseridos conforme orientações do Núcleo Regional de Educação. A Secretária 40 

Elaine falou que já está sendo realizado o Monitoramento do PME, pela Equipe Técnica, e que 41 
poderão ser apresentados os dados obtidos na próxima reunião do CME. Com a palavra o 42 

Presidente questionou sobre a situação atual da necessária regularização da Educação de Jovens e 43 
Adultos - EJA Municipal. Em resposta a Conselheira Sirlei falou que está sendo realizada uma 44 
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parceria com o Colégio Estadual Rui Barbosa para que seja aberta uma turma para a Educação de 45 
Jovens e Adultos para o período noturno. Caso não haja nenhuma oposição da direção do Colégio 46 

Estadual Rui Barbosa, será enviada ao NRE a documentação para abertura de turma. De acordo 47 
com a Secretária Elaine, já tem 16 (dezesseis) matrículas para a Educação de Jovens e Adultos 48 
Municipal. Na pauta de assuntos gerais o Presidente questionou sobre a situação atual do 49 
Transporte Público do município de Agudos do Sul. Foi informado, na reunião anterior, que estava 50 
sendo realizado um cadastro para verificar a demanda existente para o Transporte Público do 51 

município. Em resposta a Secretária Elaine disse que já foram feitas as rotas, com itinerários e 52 
extensões para o Transporte Público do município. Atualmente em casos de necessidades 53 

referentes à saúde, os carros da Secretaria Municipal de Saúde vão buscar o paciente em casa e 54 

que também há médicos atendendo nas comunidades.  A Secretária Elaine também complementou 55 
dizendo que depois que o transporte escolar está sendo utilizado sem “caroneiros”, não houve falta 56 
em nenhuma linha; existe reserva de ônibus, que atende nas necessidades e depois que fora 57 
proibido a entrada dos caroneiros, houve apenas dois casos de insistência em viajar no transporte, 58 
no início da proibição, mas que agora está tranquilo. Por fim, o Presidente divulgou aos presentes a 59 

data, hora e local da próxima reunião ordinária do CME que acontecerá na data de 31 (trinta e um) 60 
de outubro de 2018 às 13h30min, na Sala dos Conselhos Municipais.  7-Conclusão: Nada mais 61 

havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada pelos 62 
presentes, vai assinada pelo Presidente da Mesa, Conselheiro Mario Daltro Londero da Silva e pela 63 

Secretária Maria Sebastiana Mielke da Rocha.  64 
 
                    
                    Mario Daltro Londero da Silva                     Maria Sebastiana Mielke da Rocha 
                                  Presidente                                                         Secretária 
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