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INFORMES E DELIBERAÇÕES 

 

 

• Leitura e Aprovação da Ata do dia 03/07/2017 – por unanimidade. 

• PDDE – Aprovação do Plano de Aplicação da segunda parcela PDDE/2016 e Reprogramada 

para 2017 – por unanimidade. 

• Participação do CEP em Ata de Registro de Preço para aquisição de televisões para uso 

pedagógico. 

• Brigada Escolar – Treinamento aos Brigadistas e previsão de reuniões com todos os 

estudantes/CEP para conscientização dos itens de segurança e das funções dos Brigadistas no 

Colégio. Ciência aos Conselheiros de toda a Relação dos Integrantes da Brigada Escolar. 

• APMF – CEP (Associação de Pais, Mestres e Funcionários do CEP)– Relato feito pela atual 

Presidente sobre as atividades realizadas: Dia das Mães; Dia dos Namorados; Feijoada, e, 

juntamente com o GECEP, a festa “Atividade Cultural Julina”. Excelente aceitação e 

repercussão. A APMF está se empenhando em levantar recursos para saldar dívidas antigas. 

Solicita maior doação de Óleo Usado para melhorar a arrecadação. 

O pagamento dos fornecedores está sendo realizado à vista, no momento da entrega dos produtos. 

Para conter custos, a APMF não está contratando funcionários e está necessitando extremamente do 

trabalho voluntário e de contribuições voluntárias para resgatar a força da Instituição. Melhorou a 

qualidade e o preço dos lanches. 

•  A Prestação de Contas do CEP, de 2016, foi APROVADA. O voto do Tribunal de Contas de 

Estado do Paraná foi pela REGULARIDADE das Contas do CEP, referente ao Exercício 

Financeiro de 2016, de responsabilidade da Sr.ª Tânia Maria Acco, com base no disposto no 

Art.16, I, da LC/PR 113/05. 

• Alinhamento Predial para inibir o estacionamento irregular de veículos e preservar a 

segurança dos estudantes em frente ao Portão Central do CEP já foi realizado. 

• Será encaminhado Ofício à Prefeitura para ampliar a Iluminação na Avenida João Gualberto, 

em frente ao CEP.   
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