
REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DE 14/09/2018
INFORMES E DELIBERAÇÕES

Item 01 da pauta – Logística do CEP para a realização das Obras
de Restauro

 Os Conselheiros,  por  17  (dezessete)  votos  a  favor,  nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário, concordaram com a decisão
tomada por professores, funcionários, pais / mães / responsáveis
e estudantes, durante as Assembléias convocadas pela Direção
Geral, para apreciação e votação das propostas viáveis técnica e
juridicamente, quanto à logística do CEP para a realização da
Obra  de  Reforma  e  Restauro  do  CEP.  Seguem  as  decisões
tomadas nas Assembléias, que têm, portanto, concordância do
Conselho Escolar do CEP:

 reorganização  do  Calendário  Letivo  de  2018  para  as
turmas  do  Ensino  Fundamental,  Ensino  Médio  e  Ensino
Médio  Integrado,  com  a  inserção  de  aulas  em
determinados sábados e a antecipação da finalização do
ano letivo com os estudantes para 30/11/2018;

 manutenção  do  Calendário  Letivo  para  as  turmas  do
Ensino  Técnico  Subsequente,  e  consequente
remanejamento das mesmas, em dezembro,  para outras
escolas da Rede Pública de Ensino,  para finalização do
Ano Letivo.

 Os Conselheiros  solicitam que  todas  as  informações  sobre  a
Obra de Reforma e Restauro do CEP sejam repassadas nas
reuniões do Conselho Escolar,  e que os Conselheiros tenham
cópia  do  cronograma  físico  –  financeiro  que  será  executado,
para  acompanhamento.  O  Engenheiro  Sérgio  Sotto,  do
FUNDEPAR,  que  participou  da  reunião  para  explicar
tecnicamente  a  Obra  de  Restauro,  afirmou que,  assim que a
obra iniciar, providenciará o documento solicitado e o repassará
aos  Conselheiros.  Ficou  acordado  que  serão  prestadas  as
informações  atualizadas  da  Obra  em  todas  as  reuniões  do
Conselho. 

Item 02 da pauta – Execução do PDDE – 2ª parcela 2017 – cota
capital



 Foram apresentadas aos Conselheiros, por meio de slides, as
fotos das impressoras adquiridas com os recursos da 2ª parcela
do PDDE 2017.  Das três  impressoras propostas no Plano de
Aplicação, foi possível adquirir seis: três multifuncionais coloridas
(uma para a Divisão Educacional,  uma para o Dancep e uma
para o Setor de Comunicação) e três multifuncionais laser (uma
para o Setor de Compras e duas para a Secretaria).

Item 03 da pauta – Apreciação e Parecer do Conselho Escolar
sobre o Plano de Aplicação do PDDE – 1ª parcela de 2018

 Aprovação da proposta por 14 (quatorze) votos e 1 (uma) 
abstenção.

Item 04 da pauta – Informes

 A Presidente do Conselho Escolar informa aos Conselheiros o
julgamento da REGULARIDADE das contas do Colégio Estadual
do  Paraná,  exercício  de  2017,  pelo  Tribunal  de  Contas  do
Estado do Paraná.

 Em  resposta  à  solicitação,  na  última  reunião,  de  um  dos
Conselheiros,  a  pedido  de  alguns  pais  /  responsáveis,  a
Presidente  do Conselho Escolar  explica que,  após análise  da
Equipe Diretiva, não há possibilidade de autorizar a entrada de
estudantes do turno matutino pela recepção do colégio, tendo
em vista a insuficiência de funcionários para atender  a várias
entradas, também ao fato de,  pela recepção, já haver grande
circulação  de  funcionários  e  professores  no  início  do  turno
matutino,  e,  ainda, considerando os riscos à integridade física
dos estudantes,  pois  transitariam em meio a  intenso fluxo de
veículos, no estacionamento do CEP.

Item 04 da pauta – Inclusão de pauta

 Ocorrido  debate  e  diálogo  entre  alguns  Conselheiros  e
Representante do Grêmio Estudantil  sobre o encaminhamento
de atividades pedagógicas no CEP.

                                                    
                                                  Tânia Maria Acco
                      Diretora Geral e Presidente do Conselho Escolar do CEP


