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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E
LAZER 

ATA Nº 004/2021 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte,
às 14 horas e 15 minutos, devido a Pandemia da COVID-19 e
seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde que
prevê o isolamento social, utilizou-se como ferramenta uma
videoconferência para a realização da reunião do Conselho
Municipal de Educação, onde participaram os seguintes
segmentos: SEMEC, Professores da Rede Municipal de
Ensino, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Tutelar,
Secretaria Municipal de Ação Social e a Secretária Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Giovana Mion
Casagrande. A Secretaria Municipal Giovana iniciou a reunião,
dando as boas vindas a todos os conselheiros, apresentando a
pauta que será sobre a deliberação do Plano de Trabalho da
Associação do Deficiente Motor, assim como, apresentar toda
documentação para se firmar o novo Termo de Fomento
2021/2022 que estão no Protocolo de nº 1653/21. Giovana
também informou que o Presidente Vanderlei não pode estar
presente nesta reunião devido a problemas de saúde na família,
mas que enviou as boas vindas a todos. O termo vigente com
esta Instituição será finalizado em 30/04/21. A Coordenadora
da Educação Especial Maria Jose Ferro reforçou que a parceria
com esta Associação é muito importante, pois atendem onze
munícipes com deficiência de alta complexidade (Deficiência
física neuromotora associada a deficiências múltiplas)
contribuindo para o melhor desenvolvimento do educando e
consequentemente melhoria na sua qualidade de vida, pois
contam com atendimento pedagógico a terapêutico (habilitação
e reabilitação). A Prefeitura de Campo Magro mantém
convênio com a Associação do Deficiente Motor há muitos
anos, portanto toda a tramitação para a formalização de um
novo termo de fomento para a vigência de mais doze meses
iniciou-se com o envio do ofício nº0019/2021 com data de
24/03/21 para a Secretária Municipal Giovana que permitiu
toda tramitação legal para dar continuidade ao trabalhado que
esta Instituição vem prestando ao Município ao longo de vários
anos. Faz-se necessário esclarecer que a Procuradoria Geral do
Município é quem inicia a analise de toda a documentação
necessária, assim como faz os encaminhamentos necessário
que foram apresentados de acordo com o despacho n°
049/2021/JFW, páginas 111 e 112 com data de 13/04/2021 do
Protocolo já citado (Pareceres favoráveis da Secretaria
Municipal da Fazenda e Comissão Técnica para Avaliação de
Chamamento Público), após houve novo despacho PROGE Nº
051/2021/JFW, página 129 com data de 23/04/2021, onde
reafirma os pareceres favoráveis, assim como, orientou que
para dar continuidade ao Novo Termo de Fomento se faz
necessário que os autos do Protocolo já mencionado sejam
encaminhados ao Conselho Municipal de Educação para
deliberação e eventual aprovação. Após deliberação e
aprovação por este Conselho os autos retornarão a Procuradoria
geral para os trâmites necessários à elaboração de minutas e à
formalização do termo de Fomento que terá vigência de doze
meses: maio/2021 a abril/2022, no valor total de R$ 30.684,24
(trinta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, vinte e quatro
centavos), mediante repasses mensais de R$ 2.557,02 (Dois mil
quinhentos e cinquenta e sete reais e dois centavos). Após toda
explanação este Conselho foi de parecer favorável na
continuidade do serviço para os onze munícipes. Maria José
informou que é Fiscal dos Termos de Fomento das Escolas de
Educação Básica na Modalidade de Educação Especial e que
faz visitas regulares para emissão dos Termos de Fiscalização a
qual neste mês ocorrerá no dia vinte e oito estendendo o
convite para todos os presentes. Quem tiver o interesse entrar
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em contato com Maria José, assim podem conhecer melhor
estas Instituições. Sem mais nada a tratar, eu Viviane Cristina
Wantuk Stawinski, designada para secretariar a reunião, lavrei
a presente, que após lida e aprovada será assinada por mim e
todos os presentes.
 
VIVIANE CRISTINA WANTUK STAWINSKI
 
ANDREA CARLA LIMA CASAGRANDE
 
ARACI BATISTA FERREIRA MARTINS
 
CLAUDIA ELIANE PAMPUCH DE OLIVEIRA
 
GIOVANA MION CASAGRANDE
 
JACKELINE DE FÁTIMA TORRES DA SILVA
 
JULIANA MATTOS DE ALMEIDA PIANARO
 
LUCIMARA SANTOS CARDOSO MENEGUSSO
 
ROSINETE SANTOS BONFIM PAOLIM
 
SILVANA CORDEIRO CAMARGOS BARBOSA
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