SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
Ensino Fundamental, Médio e Profissional

Reunião Ordinária do Conselho Escolar de 30/07/2018
Informes e Deliberações
Item 01 da pauta – Esclarecimentos sobre as Obras no CEP:
•

Final do mês de julho/2018: início da obra civil de reparos no Observatório
Astronômico, em Campo Magro.

•

A robotização da Cúpula do Observatório está sendo tratada com o FUNDEPAR. O
CEP possui os recursos orçamentários para o empreendimento.

•

A obra de melhorias e restauro do Ginásio de Esportes do CEP encontra-se em fase
de terceira medição protocolada pelo FUNDEPAR. O valor total da obra é de,
aproximadamente, 1.700.000,00.

•

Na próxima reunião do Conselho Escolar serão apresentados relatórios fotográficos
das obras em andamento, pelo professor Gilberto, que está realizando o
acompanhamento das mesmas no CEP. O Conselheiro Luiz Pinheiro ressalta a
importância da transparência relacionada aos processos de obras, afirmando
perceber que a Gestão do CEP está prezando por isso.

•

O processo referente à obra de Restauro do CEP está em fase de período de
interposição de recursos, após ter sido declarada vencedora do certame a empresa
SQUADRO. Assim que o processo finalizar, e houver a autorização legal, será
realizada reunião com a empresa que for definitivamente declarada vencedora, para
planejamento.

•

Quanto à reforma do Canteiro de Obras, continuam as tratativas da Direção do
Colégio junto ao FUNDEPAR. Alguns professores do Curso de Edificações do
Colégio se dispuseram a auxiliar na elaboração do Termo de Referência, para
agilizar o processo.

•

Antes do recesso escolar, profissionais do IPUC realizaram visita ao CEP, dando
retorno positivo à solicitação do Colégio para a alteração de lado na pista entre
ciclovia e estacionamento,na Avenida João Gualberto, em frente ao CEP. A
solicitação da direção do CEP foi realizada com o intuito de dar maior segurança aos
estudantes no momento do desembarque dos mesmos. A intervenção, portanto, está
na iminência de ser efetivada.
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Item 02 da pauta – Medidas adotadas sobre segurança no entorno do Colégio.
•

Realizada reunião entre a Direção Geral, acompanhada do Diretor Auxiliar do
noturno, Professor Leonardo, e um pai de estudante, com a Secretaria de
Segurança Pública, em 26 de junho/2018. Nessa reunião, foi solicitado o retorno do
patrulhamento a pé no período noturno, a exemplo do período diurno, ao que o CEP
foi atendido. Após isso, as ocorrências no entorno do CEP diminuíram visivelmente.
A Conselheira Maria Lúcia apontou a importância do retorno da participação da
Direção do Colégio nas reuniões do CONSEG (Conselho de Segurança), tendo em
vista que o Comando do BPEC participa dessas reuniões. A Presidente do Conselho
e Diretora Geral do CEP ressalta a parceria que o Colégio tem com a Patrulha
Escolar e o excelente trabalho que os Patrulheiros desenvolvem junto aos
estudantes do Colégio.

•

O Conselheiro Aramis pontuou que foi procurado por três pais, solicitando que se
analise a possibilidade de os estudantes do período matutino entrarem no Colégio
pela portaria da ala par, considerando que, nesse horário, ainda é escuro, e os
mesmos podem correr riscos em relação à sua segurança. A Diretora se
comprometeu a tratar desse assunto na próxima reunião com a Equipe Diretiva.

•

Com relação à troca de lugar do Módulo Policial da área interna para a área externa
do Passeio Público, pleiteada pela Associação dos Moradores da região, a
solicitação foi levada para a reunião com a Secretaria de Segurança Pública, em 26
de junho de 2018, e a informação é de que essa questão está sendo analisada pelo
IPUC.

Item 03 da pauta – Reposição dos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
•

Reposição referente aos dias 22 e 27 de junho de 2018 – períodos da manhã e
tarde, respectivamente – a ser realizada no dia 04 de agosto de 2018 – manhã e
tarde.
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•

Reposição referente ao dia 06 de julho de 2018 – período da tarde a ser realizada
em

01/09/2018,

15/09/2018

ou

22/09/2018,

após

definição

junto

aos

Coordenadores, respeitando a decisão do coletivo.
Aprovação de todas as propostas pelos Conselheiros por 12 votos favoráveis, nenhum voto
contrário, e uma abstenção. Após a votação, o Conselheiro Wilson apontou que, na data de
04 de agosto de 2018, haverá Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação
Pública do Paraná e Reunião do Conselho Estadual do mesmo Sindicato.

Tânia Maria Acco
Presidente do Conselho Escolar
Colégio Estadual do Paraná
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