
 

ATA N°02 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, por intermédio da plataforma Google Meet, 
link de convocação https://meet.google.com/mrb-jtix-ixx foram convocados todos os integrantes do 
Conselho Escolar do Colégio Estadual do Paraná, para uma reunião, onde se fazem presentes os seguintes 
Conselheiros: Laureci Schmitz (Presidente do Conselho Escolar), Titular: Vivian Célia Brunnquell 
(Corpo Docente – Ensino Fundamental), Titular: Valmir Soares da Silva (Corpo Docente – Educação 
Profissional), Suplente: Simone Lazzarotto e Silva de Mello (Corpo Docente - Educação Profissional), 
Manhã – Suplente: Cesar Augusto Cruz Silva (Equipe Pedagógica), Tarde – Ana Lúcia (Equipe 
Pedagógica), Noite – Titular: Alexandro Muhlstedt (Equipe Pedagógica), Noite - Suplente: Elisane Fank 
(Equipe Pedagógica), Manhã - Suplente: Edenilson Portela (Agente Educacional I), Manhã - Titular: 
Thiago Fernando Batista da Silva (Agente Educacional II), Manhã – Suplente: Carlos Eduardo Vital 
Diniz (Agente Educacional II), Tarde e Noite - Suplente: Elizabeth de Aguiar (Agente Educacional II), 
Suplente: Lilith Christine Z. Quadros e Silva (Corpo Discente – Ensino Fundamental), Suplente: Gustavo 
Henrique Belão (Corpo Discente – Ensino Médio), Titular: Alana de Assis de Oliveira (Corpo Discente – 
Educação Profissional), Suplente: Stephany Kauany Chemberg (Corpo Discente – Ed. Profissional), 
Suplente: Jair Rodrigo dos Santos (Pais de alunos – Ensino Fundamental), Titular: Thânia Gouveia 
Campos (Pais de alunos – Ensino Médio), Suplente: Èrica Karina da Silva (Pais de alunos – Ensino 
Médio), Titular: Michele Barcala Ferreira Ribeiro (APMF), Suplente: Isabelle Ferreira da Silva (Grêmio 
Estudantil), Titular: Maria Lúcia Gomes (Movimentos Sociais Organizados da Comunidade), Suplente: 
João Santana (Movimentos Sociais Organizados da Comunidade), Andrea Burakoski (GAA – Grupo 
Auxiliar Administrativo), Cristina Manicka ( GAP – Grupo Auxiliar de Planejamento).Às dezenove horas 
e sete minutos a Presidente Laureci abriu a segunda reunião do ano do Conselho Escolar, objetivando 
informar e esclarecer que a Diretoria da APMF enviou uma carta em dezembro de 2019 pedindo demissão 
de todos os seus componentes. Sendo assim, foi necessária a composição de uma nova Diretoria para 
continuidade dos trabalhos da APMF, e após o processo de eleição estamos apresentando para efetivação, 
a nova diretoria para assim evitar a perda de recursos. Com a palavra Michele Barcala Ferreira Ribeiro 
disse que precisamos de entrosamento para promover meios de progredir e ajudar o Colégio, bem como 
alavancar recursos para ajudar no desenvolvimento do CEP. Em seguida, a Presidente Laureci informou 
sobre a reforma e restauração do Prédio do CEP. A pedido da Presidente, César mostrou fotos da 
reforma das salas de aula e ginásio da ala ímpar do prédio. Por conseguinte, foi esclarecido que a previsão 
de entrega da reforma da ala ímpar será no mês de maio do presente ano e a entrega da obra total ficará 
para o mês de agosto do corrente ano, podendo variar conforme entrega dos materiais para reforma. 
Assim, a intenção é que quando a obra estiver pronta possam ser discutidas novas ações. Adiante, a 
presidente mencionou que os pais solicitaram software interativo para agilizar a comunicação com o 
Conselho, tal medida já foi solicitada à Secretaria de Estado da Educação do Paraná e está aguardando 
resposta, conforme anexo 2. Dando continuidade, o Grupo Administrativo do Colégio Estadual Amâncio 
Moro, em relação ao permissionário, precisa estar de acordo com a Instrução Normativa n° 001/2015 - 
DIPLAN/SUDE/SEED, (constante no ANEXO 3). Em suma, o permissionário precisa ser do Batalhão de 
Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), da escola ou Comunidade, sendo que no Colégio Estadual 
Amâncio Moro o permissionário será do BPEC. Os procedimentos devem ser: convocar o Conselho 
Escolar e o indicado, em ofício ao BPEC. Sucessivamente, a patrulha escolar indica alguns policias 
militares com interesse para realização de entrevista.Ainda, foi realizada a leitura de itens importantes tais 
como a Instrução Normativa Lei – 10.129/1992 – Lei que institui o programa de segurança escolar. As 
casas das escolas dos permissionários têm prioridade para os policiais e seus critérios são rigorosos. A 
Polícia Militar manda para o Núcleo Regional de Educação devolver para o BPEC que autoriza e devolve 
o processo para a Escola, sendo necessária apresentação de documentação, qual seja: ficha cadastral e 
documentos (Contracheque, RG…), conforme consta nos anexos. Antes da entrada do Policial Militar, 
deve ser realizada uma vistoria na casa pela SEED – FUNDEPAR. Após o Processo vai para a SEED 
que faz o termo de autorização de entrada. A casa do permissionário deve estar limpa com observação da 
Direção e dos funcionários. O policial militar deve cuidar nos finais de semana, não abandonar, se quiser 
deixar a casa deve informar a Direção. Consigna que deve-se dar prioridade ao Policial Militar para uso 
do imóvel ou indicar um servidor da escola ou da SEED. A documentação deve ser a mesma, do 
permissionário policial militar ou alguém da comunidade. Adiante, ainda com a palavra a Presidente, foi 
esclarecido que no observatório de Campo Magro não houve policial militar interessado na vaga, devido 
a distância que não corresponde ao 
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ritmo de trabalho. Desta forma, candidatou-se o professor Amauri do Planetário para ocupar a vaga de 
permissionário no Observatório de Campo Magro. Diante das indicações, houve apreciação e aprovação 
dos nomes na presente reunião, sem qualquer objeção. Mencionou-se sobre a ocorrência do furto de 
merenda no Colégio Estadual Guaíra, conforme boletim de ocorrência registrado, constante no anexo 4. 
Foram furtados: 31 sucos de uva, um pacote de biscoito, três leites em pó, 20 unidades de sopa, 4 pacotes 
de sal não refinado. Em seguida, a chefe do grupo de planejamento, Cristina Manicka, falou sobre o 
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE Qualidade, mencionando que quem participa a mais tempo 
sabe que é uma prática levar as ações do PDDE ao conhecimento da comunidade escolar. Ainda, disse 
sobre dar condições para estrutura das salas de aula nos sistemas remoto e híbrido. Para tanto, a Escola 
recebe a verba do PDDE em 2 parcelas para equipar as salas de aula. Disse que as coordenações solicitam 
mais recursos para atender às necessidades das salas de aula, pedindo uma cota emergencial. Ainda com a 
palavra, Cristina falou sobre a APMF e que se pode fazer o uso da verba para melhorias da Escola, como 
consta no anexo, para isso a verba só pode ser aplicada na instituição da rede lógica. Por fim, consignou 
que na próxima reunião será apresentada a infraestrutura da rede lógica, bem como despesa de capital, 
tendo até dezembro para usar a verba. A verba mencionada não pode ser destinada para outro fim que não 
aquisição de produtos como notebooks ou para adquirir itens de combate ao Coronavírus, como álcool, 
máscaras de proteção, etc. Nada mais a ser esclarecido, a Presidente Laureci deu por encerrada a reunião, 
informando que no mês de junho de 2021 será realizada a próxima reunião. Assim, Eu, Lucilene Tavares 
Rocha, redatora desta ata, finalizei e repassei para conhecimento da Presidência e dos demais 
participantes.Curitiba, 19 de abril de 2021. 


