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AGUDOS DO SUL - PARANÁ 

 

 
 
 

ATA DA 9ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ANO 2018 
 
 

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

dezoito), às 13h30min (treze horas e trinta minutos), na Sala dos Conselhos Municipais de Agudos do 2 
Sul, situada na Rua José Bencz, nº 24, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, no Estado do Paraná. 3 
2-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: Instalada a 5 

Assembleia foram eleitos para compor a mesa, como Presidente, o Conselheiro Mario Daltro Londero 6 
da Silva, e como Secretária, Claudia Adriana Ribas Camargo Fiorenzano. 5-Ordem do Dia: a)Ata da 8ª 7 
Reunião Ordinária de 2018 – Leitura, Discussão e Aprovação; b)Conselhos Municipais – Transparência 8 
– Legislação e Situação Atual; c)Transporte Escolar – Monitores – Situação Atual; d)Plano Municipal de 9 

Educação – Monitoramento – Situação Atual; e)Assuntos Gerais; f)Local , Data e Horário da próxima  10 
Reunião Ordinária. 6-Deliberação: Dando início aos trabalhos, o Presidente saudou a todos e iniciou a 11 
reunião solicitando à Secretária Claudia que procedesse a leitura da Ata da 8ª Assembleia Geral 12 
Ordinária do CME de 2018. Após a leitura da Ata, a mesma foi discutida e aprovada por unanimidade. 13 

A seguir o Presidente ressaltou que todos os Conselhos Municipais de Agudos do Sul são canais de 14 
participação democrática da população na gestão pública do município e que por isto a transparência 15 
de suas atividades deve ser de conhecimento público através do acesso às informações divulgadas no 16 

Site da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul. Na sequência o Presidente apresentou o Artigo 5º, 17 

Inciso XXXIII da Constituição Federal que diz: “Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 18 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 19 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 20 

segurança da sociedade e do Estado.” A seguir o Presidente mostrou o Parágrafo 2º do Artigo 216 da 21 
Constituição Federal que diz: “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 22 
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 23 
necessitem.” Na sequência o Presidente apresentou o Artigo 1º da Lei Federal nº 12.527 de 2011 que 24 
diz: “Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal 25 
e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no 26 

inciso II do § 3º do artigo 37 e no § 2º do artigo 216 da Constituição Federal.” A seguir o Presidente 27 
mostrou a Recomendação do Ministério Público do Paraná ao Município de Engenheiro Beltrão – PR 28 

que, no Item 09 referente aos Conselhos Municipais, a Prefeitura deveria proceder a publicação, em 29 

tempo real, no portal de transparência, de cópia de todas as atas de reuniões (ordinárias e 30 

extraordinárias), de todos os atos praticados por cada Conselho Municipal, do cronograma de 31 
fiscalização e de todas as prestações de contas de cada Conselho Municipal. Na sequência o 32 
Presidente mostrou a situação atual da transparência do Conselho Municipal de Educação no Site da 33 
Prefeitura Municipal de Agudos do Sul. Foram publicados no Site da Prefeitura as atas e as listas de 34 
presença de fevereiro e março de 2018, as leis municipais nº 701/2014 e 717/2015, o decreto municipal 35 
nº 09/2018 e o calendário de reuniões ordinárias de 2018. A seguir o Presidente apresentou o que falta 36 
publicar no Site da Prefeitura referente à transparência do Conselho Municipal de Educação: as atas e 37 
listas de presença de abril até outubro de 2018 e as leis municipais nº 722/2015, 849/2017 e 877/2017.  38 
Com a palavra a ex-secretária executiva dos conselhos Maria Sebastiana Mielke da Rocha, disse que 39 
estava de licença prêmio e devido a demanda das reuniões não consegui publicar todas as 40 

informações. A seguir a Conselheira Tutelar Eva Tuminski, comentou que tem motorista do transporte 41 
escolar que está com cargo comissionado de Diretor do Cemitério, e isso seria um desvio de função. 42 

Em resposta a Secretária de Educação Elaine Rocha Persch Anderle informou que esta situação é 43 
temporária, visto que tem poucos motoristas, no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal, e que 44 
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a gestão municipal já realizou um concurso público para regularizar este desvio de função. Com a 45 
palavra o Conselheiro Luiz Jaques Tolfo comentou que acha muito importante a regularização deste 46 

desvio de função porque esse servidor comissionado está atualmente com um salário mais alto em 47 
relação aos motoristas de carreira, gerando assim um desconforto por parte da categoria dos 48 
motoristas. Na sequência o Presidente questionou sobre a situação atual dos monitores no Transporte 49 
Escolar. Em resposta a Secretária Municipal Elaine comentou que esteve em reunião com o Conselho 50 
Tutelar, para que juntos respondessem um oficio recebido do Ministério Público que questionava sobre 51 

os funcionários municipais que utilizavam o Transporte Escolar. Após várias discussões foi então criado 52 
o Projeto “Eu Protejo” para que os servidores que utilizam o Transporte Escolar possam atuar de forma 53 

voluntária como monitores no Transporte Escolar. O Projeto “Eu Protejo”  já foi apresentado e aceito 54 

por todos os funcionários que utilizam o Transporte Escolar, com registro em ata, e enviado ao 55 
Ministério Público para aprovação, e se aprovado será informado na reunião de pais sobre as 56 
atribuições de cada monitor no Transporte Escolar de Agudos do Sul. Com a palavra a Conselheira 57 
Tutelar Eva informou que o Ministério Público sabe da real situação econômica dos municípios 58 
pequenos, o que impossibilita a contratação de monitores para todos os ônibus escolares e que diante 59 

disso acha que o Projeto “Eu Protejo” será aprovado pelo Ministério Público. A Conselheira Tutelar Eva 60 
Informou ainda que deverá ser realizada uma capacitação com esses funcionários que utilizam o 61 

Transporte Escolar. Com a palavra o Conselheiro Luiz Jaques Tolfo informou que há muitas linhas que 62 
não tem funcionários que utilizam o Transporte Escolar. Em resposta a Conselheira Tutelar Eva 63 

informou que haverá mães de crianças inclusivas que também farão esse trabalho, sendo capacitadas 64 
da mesma forma. Citou o caso de Maria de Lima, deficiente auditiva e mãe de um filho portador de 65 

Síndrome de Down que não está frequentando a APAE devido morar em Areias, localidade muito 66 
distante para que a APAE possa realizar o transporte. Com a palavra a Secretária Municipal Elaine 67 
informou que esta mãe poderá usar o Transporte Escolar, mediante a carteirinha de mãe social. O 68 
Conselheiro Luiz Tolfo falou que em algumas linhas a distância entre os pontos de parada são 69 
pequenas, as vezes menos que 01 Km (um) quilometro, gerando assim gastos desnecessários. Em 70 
resposta a Secretária Municipal Elaine pediu para o Conselheiro Luiz Tolfo realizar um estudo de 71 

viabilização de um novo roteiro para o ano de 2019, visto que, por ele ser motorista do Transporte 72 
Escolar já conhece todas as rotas. Com a palavra a Conselheira Joilce falou sobre a depredação dos 73 

ônibus escolares por parte dos alunos. A Conselheira Tutelar Eva comentou que deverá ser realizada 74 
uma conscientização com os alunos para solucionar essa questão referente a depredação dos ônibus 75 
escolares, bem como para a utilização da carteirinha e da proibição de alimentos nos veículos 76 
escolares. Quando os monitores observarem comportamentos de depredação dos ônibus escolares 77 

pelos alunos, os monitores poderão entrar contato com a Secretaria Municipal de Educação para as 78 
providências necessárias, tais como, comunicado aos pais e retirada da carteirinha. Com a palavra a 79 
Conselheira Joilce comentou que no ato da matricula todos os pais dos alunos assinam um termo 80 
quanto aos cuidados dos ônibus escolares. Na sequência a Conselheira Tutelar Eva falou que o 81 
Conselho Tutelar está recebendo muitas reclamações quanto a falta de vagas para a pré-escola no 82 
período da tarde, e que as crianças que residem mais longe não conseguiram vagas, solicitou que 83 
esses casos sejam revistos, pois há muitos alunos que residem no centro e poderiam frequentar a 84 
escola no período da manhã. Em resposta a Secretária Municipal Elaine falou que as matrículas dos 85 

alunos que já frequentam a escola são realizadas para o mesmo turno. Informou também que não 86 
estão vencendo a demanda de vagas devido a falta de salas de aula. Com a palavra a Conselheira 87 
Joilce disse que o aluno tem garantia de matricula, mas não opção de horário. Falou ainda que estava 88 

afixado no mural da Pré-escola um cartaz dizendo que não tinha mais vaga no período da tarde, 89 
gerando polêmica. Com a palavra a Conselheira Tutelar Eva informou que foi enviado um oficio do 90 
Conselho Tutelar para a Pároco Claudemir, solicitando a renovação de contrato de locação do Centro 91 
Catequético por mais um ano. Informou também, sobre a agressão de uma criança contra outra, na 92 
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Escola Miguel Junior de Souza, na localidade de Queimados de Baixo, e solicitou que seja verificada a 93 
situação porque chegou ao Conselho Tutelar que essa escola não tem responsável no período da 94 

manhã, falou que necessita de mais professores e pedagogos para resolver esta situação. Com a 95 
palavra a Conselheira Elenise Fragoso dos Santos, também diretora da Escola Cecilia Meireles falou 96 
que está muito difícil a situação da Educação no município de Agudos do Sul.  Com a palavra o 97 
Conselheiro Luiz Jaques Tolfo levantou outra situação que é o uso indevido dos veículos do Transporte 98 
Escolar pelo Departamento de Esportes. Citou como exemplo o caso de uma viagem a cidade de 99 

Colombo/PR, onde os usuários depredaram os bancos do ônibus escolar. Em resposta a Secretária 100 
Municipal de Educação Elaine falou que não autorizou e nem tão pouco sabia dessa viagem. Com a 101 

palavra o Presidente informou que essa atitude de desvio de finalidade do Transporte Escolar vai 102 

contra as recomendações contidas no Plano de Transporte Escolar (PTE) da Secretaria de Estado da 103 
Educação do Paraná. Na sequencia o Presidente questionou sobre a situação atual do monitoramento 104 
e avaliação do Plano Municipal de Educação. Com a palavra Ieda Mahs apresentou o Relatório de 105 
Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. A seguir o Presidente parabenizou os 106 
envolvidos no monitoramento e na avaliação do Plano Municipal de Educação, pois foi muito bem 107 

desenvolvido e que este relatório deveria ser publicado no Site do Município. Com a palavra a 108 
Secretária Municipal de Educação Elaine comentou sobre a informatização na educação, um sistema 109 

que será instalado primeiramente na Secretaria Municipal de Educação e posteriormente nas Escolas 110 
devido ser um sistema que necessita de uma boa Internet. Esse programa visa a instalação de 111 

computadores para um melhor desenvolvimento dos trabalhos, e os pais terão acesso aos dados de 112 
seus filhos porque o sistema será alimentado diariamente pelos seus professores. Falou também que o 113 

Município foi contemplado pelo do Governo Federal com o Programa Conectados, onde as escolas 114 
receberão computadores para trabalhar. A seguir a Secretária Municipal de Educação Elaine falou 115 
sobre o caso dos professores que estão aposentados e continuam em sala de aula. Com a palavra 116 
Ieda Mahs  comentou que para exonerar estes professores a Administração Municipal teria que pagar a 117 
complementação que o INSS não paga, sugerindo a implantação de Previdência Própria. Com a 118 
palavra a Conselheira Tutelar Eva questionou qual a função da servidora Dorinha Edite Rocha, e se 119 

não é possível ser remanejada como pedagoga da Escola de Queimados. Em resposta a Secretária 120 
Municipal de Educação Elaine falou que irá oficializar a administração viabilizando a possibilidade de 121 

que essa servidora possa ser remanejada para a Escola de Queimados. Falou também que existem 122 
alguns professores fora de sala de aula, um deles é o professor Carlinhos que está afastado de sala de 123 
aula por recomendação médica, e no momento está auxiliando nas atividades da Secretaria Municipal 124 
de Educação e deverá auxiliar também no projeto de uma horta a ser desenvolvido para o próximo ano 125 

na Escola Municipal Cecília Meireles. Com a palavra o Presidente comentou que a falta de recursos é 126 
um grande problema dos municípios de pequeno porte como Agudos do Sul e parabenizou a Secretaria 127 
Municipal de Educação Elaine quando ao seu desempenho e dedicação pela educação das crianças de 128 
Agudos do Sul. Por fim, o Presidente divulgou aos presentes a data, hora e local da próxima reunião 129 
ordinária do CME que acontecerá na data de 12 (doze) de dezembro de 2018, às 13h30min, na Sala 130 
dos Conselhos Municipais.  7-Conclusão: Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a 131 
reunião, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente da 132 
Mesa, Conselheiro Mario Daltro Londero da Silva e pela Secretária Claudia Adriana Camargo 133 

Fiorenzano. 134 
 
                    
                    Mario Daltro Londero da Silva                     Claudia Adriana Camargo Fiorenzano 
                                  Presidente                                                         Secretária 
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