SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
RESUMO DA REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DE 01/06/2017
INFORMES E DELIBERAÇÕES
•

Apresentação do Projeto de Robótica pelo Prof.º Tony ( Matemática): aquisição e organização
do material necessário para as oficinas; treinamento de profissionais; conquista da primeira
medalha em campeonato; construção e doação da pista de Robótica por pai de aluno para o
CEP; necessidade de mais espaço para o desenvolvimento do trabalho; sugestão da garagem
como espaço alternativo; solicitação de apoio e investimento para as aulas de Robótica.

•

Diretora Tânia informa que encaminhou protocolo para a Fundepar, solicitando estudo para a
adequação da garagem para a oficina de Robótica. Informa que tal espaço não pode ser
utilizado pedagogicamente sem as devidas adequações, e que não autoriza seu uso sem as
providências necessárias, mas compromete-se a empreender esforços junto à Fundepar para a
obtenção de êxito, visto que a garagem tem sido usada como depósito, pois lá não cabem os
carros oficiais por ter sido mal projetada no passado. Ressalta, também, que talvez o
entendimento da Fundepar seja inserir espaço para as oficinas de Robótica no Projeto de
Restauro do CEP. Os Conselheiros aprovam o encaminhamento por unanimidade, solicitando
os devidos cuidados em relação a ser o CEP Patrimônio Tombado (Sr. Aramis) e à necessidade
de documentar as possíveis alterações com fotos e laudo técnico, para ser apresentada
posteriormente ao Conselho Escolar (Sr Luiz Pinheiro).

•

O Presidente do GECEP – Masiero – deu ciência de que o valor arrecadado para o conserto
dos armários dará para 200 armários e já está tomando as devidas providências. Foi
parabenizado por tal iniciativa e pela prestação de Contas transparente, houve redução de
custos, de acordo com as planilhas apresentadas.

•

A Prof.ª Tânia explicou que o espaço do subsolo – corredor da Sala da Merenda até a Escolinha
de Arte, que ficara interditado devido a inundações que atingiram a Sala de Alta Tensão,
oferecendo riscos à integridade física das pessoas que passavam por esse espaço, foi
consertado pelo Projeto “Mãos Amigas”, sem custos para o CEP, em parceria com o
PARANAEDUCAÇÃO.

•

Apresentação de Slides do Orçamento inicial e acrescido do superávit para 2017.

•

O valor enviado pelo Estado para o Projeto de Restauro do CEP é de, aproximadamente,
R$ 1.800.000,00. Entretanto, após tratativas realizadas por Órgãos do Estado, o referido
projeto será pago pela Wolkswagen.

•

A Equipe de Gestão pretende encaminhar procedimento para substituição das câmeras velhas
de filmagem, de memória curta, por câmeras de alta resolução.
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Foi encaminhado processo para licitação de cortinas; aquisição de computadores; reforma no
Centro de Memória.

•

Há previsão para aquisição de televisores para uso pedagógico/educacional e outros
equipamentos, como aparelho de som para eventos, equipamentos para laboratórios, etc, com
qualidade e todo rigor.

•

De acordo com Notificação da Prefeitura, é preciso consertar toda a calçada da Rua Padre
Antônio e a entrada do estacionamento do CEP, no mesmo padrão.

•

Reposição da paralisação dos dias 15/03/2017 e 28/04/2017: ocorrerá nos dias 10/06/2017 e
24/06/2017, respectivamente, com votação de 12 (doze) votos a favor, 02 votos contra e 0
(zero) abstenção.

•

Encaminhamentos para eleição do Conselho Escolar – esclarecimentos fornecidos pelo
Conselheiro Gilberto P. Rodrigues.

Cada segmento do Conselho Escolar recebeu um Kit, contendo o Edital, o qual já foi publicado e
divulgado no CEP, modelo da Ata a ser preenchida e modelo da cédula para votação secreta.
Posse e 1.ª Reunião já agendada para o dia 03/07/2017, com a presença do Setor Instâncias Colegiadas
do NRE-Curitiba para uma palestra com o tema: “Funcionamento dos Conselhos Escolares”.

Tânia Maria Acco
Diretora Geral do Colégio Estadual do Parana
Presidente do Conselho Escolar do CEP
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