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ATA DA 10ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ANO 2018 
 
 
 

1-Data, Hora, Local:  Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), 1 
às 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:  15 (quinze) 4 
pessoas  conforme  registros  na  Lista  de  Presença  do  CME.  4-Composição da Mesa: Instalada 5 
a Assembleia foram eleitos para compor a mesa, como Presidente, o Conselheiro Mario Daltro 6 
Londero da Silva, e como Secretária, Claudia Adriana Ribas Camargo Fiorenzano.  5-Ordem do Dia: 7 
a)Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2018 – Leitura, Discussão e Aprovação; b)Calendário de Reuniões 8 

Ordinárias de 2019 – Discussão e Aprovação; c)Conselho Municipal de Educação – Transparência – 9 
Situação Atual; d)Conselho Tutelar – Atribuições Junto aos Conselhos Municipais; e)Transporte 10 
Escolar – Uso Indevido – Legislação e Ministério Público; f)Assuntos Gerais; g)Local , Data e Horário 11 
da próxima  Reunião Ordinária. 6-Deliberação: Dando início aos trabalhos, o Presidente saudou a 12 

todos e iniciou a reunião. Solicitou à Secretária Executiva que proceda com a leitura da Ata da 13 
Assembleia Geral Ordinária do CME de 28 de novembro de 2018. Após a leitura da Ata, a mesma foi 14 

discutida e aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente passou a palavra para a Secretária 15 
de Educação Elaine Rocha Persch Anderle, que agradeceu a todos pela presença, principalmente 16 

aos Presidentes dos demais Conselhos Municipais que compareceram para homenagear a Senhora 17 
Maria Sebastiana Mielke da Rocha pelo excelente trabalho realizado junto a secretaria dos conselhos. 18 
Em seguida o Presidente também agradeceu a Senhora Maria Mielke e falou que a mesma não 19 
mediu esforços para atender toda a demanda de atividades em todos os conselhos e desejou muito 20 
sucesso em sua nova jornada na Secretaria Municipal de Educação.  Ainda com a palavra o 21 
Presidente comentou sobre o Calendário de Reuniões para 2019 (dois mil e dezenove), após várias 22 

discussões ficou definido que as reuniões do CME serão realizadas nas ultimas quartas-feiras do 23 
mês, no período da manhã. O Presidente comentou que o Conselho Municipal de Educação já está 24 
em dia com sua divulgação (transparência) no Site de Prefeitura Municipal, mais os demais 25 
Conselhos Municipais ainda faltam publicações no referido Site. A Secretaria Executiva informou que 26 

já enviou os arquivos dos demais Conselhos Municipais e está aguardando a publicação dos mesmos 27 
no Site da Prefeitura Municipal.  Na sequência a Conselheira Tutelar Eva Tuminski, comentou que 28 

três membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Agudos do Sul – 29 
CMDCA questionaram a presença dos integrantes do Conselho Tutelar nas reuniões dos Conselhos 30 
Municipais. Com a palavra o Presidente apresentou uma publicação existente no Site do Ministério 31 
Público do Paraná intitulada “O Conselho Tutelar em Perguntas e Respostas”. Assim, o Conselho 32 
Tutelar não deve participar como instituição nos Conselhos Municipais e nenhum de seus integrantes 33 

deve participar como membro dos Conselhos Municipais. O Ministério Público e o Conselho Tutelar 34 
devem participar das reuniões dos Conselhos Municipais como fiscal, assim como "provocar" 35 
determinadas discussões e deliberações. A seguir o Presidente lembrou que recentemente houve 36 
uma renovação dos membros do CMDCA e que seria necessária uma capacitação dos mesmos. Em 37 
seguida o Presidente faz explanação da Lei Estadual nº 11.721 de 20/05/1997, que autoriza o Poder 38 
Executivo a instituir o Programa Estadual de Transporte Escolar que terá como objetivo transportar 39 
alunos da rede pública de ensino do Estado do Paraná, e também mostrou a Resolução nº 777 de 40 
18/02/2013 da SEED que no Artigo 3º do Capitulo I (Do Direito ao Transporte Escolar Público) consta 41 
que os alunos da Educação Básica têm direito ao Transporte Escolar Público, da zona rural e urbana, 42 

matriculados na Rede Estadual da Educação e que residam a uma distância igual ou superior a dois 43 
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quilômetros das escolas em que estão matriculados. Nesta mesma Resolução nº 777, no Parágrafo 44 
1º do Artigo 13 do Capítulo IV (Da Utilização dos Recursos) diz que os veículos de Transporte Escolar 45 

deverão ser utilizados, exclusivamente, para o transporte de alunos da Rede Pública de Ensino. A 46 
seguir o Presidente falou também sobre as Normas para Gestão do Transporte Escolar Público do 47 
Paraná - SEED/PR, que diz que é proibido o transporte de passageiros juntamente com os escolares. 48 
A seguir o Presidente mostrou o entendimento do Ministério Público do Paraná através do Promotor 49 
de Justiça Leandro Ataídes que é incumbência  do Município prestar o adequado serviço de 50 

Transporte Escolar aos alunos da rede pública de ensino, como garantia de efetivo acesso ao Ensino 51 
Fundamental, acrescentando que a oferta irregular desse serviço caracteriza crime de 52 

responsabilidade do administrador, nos termos do artigo 208, § 2º da Constituição Federal, artigo 54, 53 

§ 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 5º, § 4º, da Lei de Diretrizes e Bases da 54 
Educação. Na sequência o Presidente apresentou diversas normas contidas no Plano de Transporte 55 
Escolar – PTE da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. No item 7.4 (Normas Adicionais) do 56 
PTE consta que além das normas já especificadas nos itens anteriores, é necessário assegurar: que 57 
os veículos do Transporte Escolar são exclusivos para o transporte de alunos da Educação Básica da 58 

rede pública de ensino; que é vedado o transporte de alunos em pé ou com lotação maior que o 59 
permitido por lei; que é proibido o transporte de passageiros juntamente com os escolares, salvo 60 

autorização prévia e expressa do município, fundamentada no interesse público; que é vedado o 61 
transporte de cargas de qualquer espécie, além daqueles pertencentes aos alunos e destinados aos 62 

processos de aprendizagem (bolsas, mochilas, trabalhos escolares e assemelhados). No item 9.4 63 
(Pertinente ao Uso dos Veículos de Transporte Escolar) do PTE consta que em relação ao uso dos 64 

veículos de Transporte Escolar, é proibido realizar desvios das rotas de Transporte Escolar para 65 
atendimento a outras demandas que não aquelas estritamente relacionadas ao embarque e 66 
desembarque de alunos. No item 9.5 (Pertinente aos Alunos) do PTE consta que para o atendimento 67 
aos alunos da Educação Básica da Rede Pública Estadual deverá ser respeitada a distância mínima 68 
de dois quilômetros, entre a sua residência e a escola, ou entre a residência e o ponto de parada 69 
mais próximo para embarque e desembarque dos alunos de transporte escolar. A seguir o Presidente 70 

apresentou alguns exemplos de uso indevido do Transporte Escolar em diversas cidades do Brasil. 71 
Na pauta de Assuntos Gerais, com a palavra a Conselheira Tutelar Eva perguntou ao Conselheiro 72 

Diego Cruz Luca, que também é Instrutor da Fanfarra do Município, sobre a forma que é feito o 73 
transporte dos alunos para apresentação em outras cidades, se é exigido a autorização dos pais. 74 
Como resposta Diego falou que os pais assinam a autorização no ato inscrição dos alunos para 75 
participar da Fanfarra. A Conselheira Tutelar Eva sugeriu que fosse feita uma autorização dos pais a 76 

cada evento da Fanfarra em outras cidades. Com a palavra o Conselheiro Luiz Tolfo falou que se 77 
ocorrer algum acidente a Polícia Rodoviária solicita não só a autorização dos pais como a lista de 78 
presença dos passageiros. Com a palavra o Presidente orientou o Conselheiro Diego Cruz Luca para 79 
entrar em contado com a Polícia Rodoviária Federal para saber da documentação exigida nos casos 80 
de apresentação da Fanfarra em outros municípios. O Conselheiro Diego Cruz Luca se comprometeu 81 
a tomar estas providencias para as próximas viagens com os alunos da Fanfarra. Com a palavra o 82 
Conselheiro Luiz Tolfo comentou sobre a depredação dos ônibus do Transporte Escolar. A 83 
Conselheira Tutelar Eva falou da importância da instalação de câmeras de segurança para inibir a 84 

depredação dos ônibus do Transporte Escolar. A Secretária Municipal de Educação Elaine informou 85 
que a instalação de câmeras de segurança é bem complexa e de custo alto, e que a prioridade no 86 
momento será a reforma das Escolas Municipais. Com a palavra a Conselheira Luciana Pires de 87 

Oliveira, comentou que assim que fosse possível a implantação das câmeras de segurança, seja 88 
priorizado o veículo que faz a linha mais crítica. Com a palavra a Conselheira Tutelar Eva comentou 89 
sobre a Escola de Queimados, se foi tomada alguma providência quanto a falta de responsável em 90 
alguns períodos.  A Secretária Municipal de Educação Elaine informou que a Secretaria Municipal de 91 
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Educação está disponibilizando outros servidores para suprir esta necessidade na Escola de 92 
Queimados. A seguir a Conselheira Elenise Fragoso dos Santos, comentou que alguns ônibus 93 

escolares estão chegando mais cedo e deixando os alunos aos cuidados de alguns vizinhos pois a 94 
escola ainda não abriu. Em resposta o Conselheiro Luiz Tolfo falou que devido já estar em final de 95 
ano letivo muitos dos alunos estão deixando de ir à escola, o que acaba por adiantar a passagem nos 96 
ponto bem como a chegada ao destino. Com a palavra a Conselheira Tutelar Eva falou que este caso 97 
também já chegou ao Conselho Tutelar. A Secretária Municipal de Educação Elaine falou que estes 98 

assuntos teriam que passar primeiramente pela Secretaria Municipal de Educação para conhecimento 99 
e providências necessárias e se comprometeu a falar com os motoristas do Transporte Escolar para 100 

que os mesmos não liberem os alunos sem que tenha um responsável para recebê-los na escola. 101 

Com a palavra a Conselheira Tutelar Eva comentou que um determinado motorista do Transporte 102 
Escolar foi flagrado com vestimenta impropria, mesmo sem estar com os alunos no ônibus. O 103 
Presidente sugeriu que todo motorista do Transporte Escolar usasse uniforme, e a Secretária 104 
Municipal de Educação Elaine comentou que irá viabilizar essa proposta. Por fim, o Presidente 105 
divulgou aos presentes a data, hora e local da próxima reunião ordinária do CME que acontecerá na 106 

data de 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2019, às 09h00min, na Sala dos Conselhos Municipais.  7-107 
Conclusão: Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, 108 

lida e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente da Mesa, Conselheiro Mario Daltro 109 
Londero da Silva e pela Secretária Claudia Adriana Ribas Camargo Fiorenzano. 110 

 
                    
               Mario Daltro Londero da Silva                 Claudia Adriana Ribas Camargo Fiorenzano 
                              Presidente                                                   Secretária Executiva 
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