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Aos vinte e oito dias do mês de setembrodo 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 videoconferênciaatravés do MEET para a realização da
reuniãoextraordinária do Conselho Municipal de Educação,
onde participaram os seguintes segmentos: SEMEC, Poder
Legislativo,Profissionais da Educação da Rede Municipal de
Ensino,APMF, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar,
Secretaria Municipal de Ação Social e a Secretária Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Giovana deu as boas
vindas a todos os presentes passando a fala para Vanderlei que
deu as boas vindas já agradecendo por todo o tempo em que
esteve como presidente neste Conselho. Giovana disse que essa
reunião é um momento especial, pois é a transição dos
membros que estão se despedindo deste mandato e os membros
novos que estão assumindo, conforme o Decreto 506/2021.
Giovana relembrou algumas competências citadas no
Regimento Interno deste Conselho conforme publicado no
Decreto n° 470/2021, parabenizando a todos pela participação
ativa nas discussões das metas e estratégias do Plano Municipal
de Educação e da Audiência Publica deste ano. Também foi
ativo na participação do levantamento de dados da população
em idade escolar, nas discussões das vagas do infantil 4 e 5, na
reformulação do Regimento interno contemplando o PME com
aumento da representatividade dos Profissionais de Educação,
sendo agora 6 titulares e 6 suplentes. E ainda com relação as
competências, o Conselho Municipal se fez presente em todas
as reuniões durante o período da Pandemia. E pensando no
retorno dos alunos no ensino híbrido, uma nova discussão que
deverá ser levantada e analisada por este conselho será sobre a
defasagem com que esses alunos estão chegando em nossas
instituições. Assim, Giovana agradeceu em nome da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a todos os
conselheiros que de alguma forma contribuíram para que a
Educação deste município se torne cada dia melhor. Vanderlei
agradeceu a todos os conselheiros pela participação ativa dos
conselheiros e que a Semec sempre esteve de portas abertas ao
Conselho Municipal de Educação, sugerindo que haja uma
reunião com os novos membros para que os mais antigos façam
uma pequena formação do que o CME já realizou e o que se é
possível realizar enquanto Conselho. O Vereador Roberto
Soares também concordou com a iniciativa do Professor
Vanderlei em querer conhecer mais o Conselho Municipal de
Educação e suas funções. Na sequencia Giovana falou que será
colocado no grupo de whatsApp o Decreto de Nomeação dos
novos membros e a readequação do Regimento Interno. O
professor Vanderlei está como representante dentro do
Conselho do Fundeb e agora com a saída do mesmo do CME,
há a necessidade de termos um novo membro para essa
representatividade. Assim, como a professora Silvana era
suplente, a mesma assumirá titular e precisaremos de uma
pessoa como suplente. Conforme o Capítulo III das
Competências deste Conselho, em seu artigo 7, inciso VIII.
Acompanhar, avaliar e controlar a aplicação dos recursos
públicos destinados à educação, a professora Mary Jeninffer se
candidatou e todos de comum acordo aceitaram essa indicação,
ficando como representantes no Conselho do Fundeb Silvana
Cordeiro como titular e Mary Jeninffer de Jesus Carvalhaes
como suplente. Finalizando essa primeira parte a Secretária
agradeceu a todos os membros, passando para a próxima etapa
que se refere a eleição do Presidente e vice-presidente,



deixando em aberto a saída dos membros que já não fazem
parte deste Mandato. Viviane deu boas vindas parabenizando a
todos os participantes, pois de 9 segmentos, 8 estão
participando, demonstrando dedicação e comprometimento dos
novos membros. Viviane reforçou que será enviado no grupo
de whats o Regimento Interno e que todos iniciem suas leituras
para uma nova discussão futura tirando as eventuais dúvidas.
Assim, Viviane iniciou com o processo de eleição do
presidente e vice-presidente, abordando o capítulo VII da
Diretoria, Seção I Composição, eleição e nomeação da diretoria
que o presidente e o vice-presidente serão exercidos
obrigatoriamente, por Conselheiro nomeado titular. Assim,
Viviane leu os nomes que vieram indicados dos segmentos
como titulares: Representantes da SEMEC: Claudia e Sonia,
Representantes do Poder Legislativo: Beto, Representantes dos
Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino:
Juliana, Taiana, Monique, Rosinete, Josimara e Edna.
Representantes das APMF’s das Escolas Municipais: Mary
Jeninffer e Tiago. Representantes do Núcleo Regional de
Educação Área Metropolitana Norte: Maria Bernadete.
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: Celma.
Representantes do Conselho Tutelar: Araci. Representantes do
Conselho Municipal da Criança e doAdolescente: Diego e
Representantes da Secretaria Municipal de Ação Social:
Luciana. Viviane relembrou que segundo o Regimento Interno,
o vice-presidente será aquele que obtiver a segunda maior
votação na eleição do presidente. No momento da votação, os
titulares são os conselheiros que tem voz ativa para o voto,
lembrando que no momento do preenchimento da ficha
cadastral em suas indicações já vinham os nomes como
titulares e suplentes. Porém para os representantes dos
profissionais de educação e das APMF’s foram realizadas
reuniões separadas para a indicação entre seus pares de quem
seriam os titulares e os suplentes. Assim, Viviane perguntou
quem seriam os titulares que gostariam se candidatar como
presidente do CME, a professora Juliana se candidatou e todos
de comum acordo, concordaram que Juliana assuma a
presidência deste Conselho. A professora Taiana se prontificou
a ser vice-presidente e também todos de comum acordo
aceitaram Taiana como vice-presidente. Assim, a partir da data
de hoje assumem como Diretoria deste Conselho, Juliana
Mattos de Almeida Pianaro como presidente e
TaianaDechristan Molina como vice-presidente. Viviane
apontou que o caminho de conquistas continuará, pois Juliana
era vice-presidente e agora se tornou presidente dando
continuidade a todo processo. Juliana agradeceu a todos
dizendo dar continuidade aos trabalhos, assumindo esse papel
com a parceria da Semec. Taiana também agradeceu a todos
pelo voto de confiança. Aproveitou falando que alguns
professores se dirigiram até ela perguntando o porquê do
Festival Folclórico ser este ano no período da noite. Giovana
explicou que essa demanda não chegou até a Semec, o que
havia chego é que no dia 13 de novembro, dia em que consta
em calendário escolar o Festival Folclórico, os professores
pediram para alterar devido ter o feriado no dia 15 de
novembro (Proclamação da República) e foi realizada a
mudança do festival folclórico para o dia 20 de novembro.
Portanto, iremos conversar com o Diego, diretor da Cultura,
para verificar o que é possível fazer, já que temos o espaço e
algumas ações já realizadas pensando no período noturno como
iluminação. Giovana finalizou a reunião reforçando que a
próxima reunião será dia 28 de outubro às 14:15.Sem mais
nada a tratar, eu Viviane Cristina WantukStawinski, designada
para secretariar a reunião, lavrei a presente, que após lida e
aprovada será assinada por mim e todos os presentes.
 
VIVIANE CRISTINA WANTUKSTAWINSKI
 
ANDREA APARECIDA BAVATI
 
ARACI BATISTA FERREIRA MARTINS
 
CLAUDIA ELIANE PAMPUCH DE OLIVEIRA
 



CELMA REICHENT
 
DANIEL HAVRO DA SILVA
 
DIEGO CARAZZAI TAVARES
 
DIRLEYANTONIA ALVES DE PAULA BUENO
 
EDNA COSTA
 
GIOVANA MION CASAGRANDE
 
JANAINA DA SILVA DALLALIBERA
 
JOSIANE GOMES GARCIA FERREIRA
 
JOSIMARA DA SILVEIRA DE LARA
 
JULIANA MATTOS DE ALMEIDA PIANARO
 
LEILA DE MORAES DE MEDEIROS
 
LUCIANA MARIN BUENO DE MORAES STIVAL
 
LUCIMARA SANTOS CARDOSO MENEGUSSO
 
MARIA LUIZA TEILO DE ARAUJO
 
MARCOS URBANO DA SILVA
 
MARLI PAULA DE OLIVEIRA
 
MARY JENINFFER DE JESUS CARVALHAES
 
MONIQUE FRANCINI DE OLIVEIRA
 
ROBERTO CARLOS SOARES
 
ROSICLEA APARECIDA DA CRUZTRENTINI
 
ROSINETE SANTOS BONFIM PAOLIM
 
TAIANADECHRISTAN MOLINA
 
TIAGO GONÇALVES DE BRITO
 
VANDERLEI ROXINSKI
 

 
Publicado por: 

Gilead Reges Valente Raab 
Código Identificador:E7FB2BC2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 10/11/2021. Edição 2387 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/


