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Resumo da Reunião do Conselho Escolar de 28/05/2018 
Informes e Deliberações 

 
           1. Com relação às obras do Colégio: 
 

• A obra da entrada de energia está concluída e em breve será entregue, mediante 
vistoria do setor de Engenharia do Estado. 

 
• As medições e verificações da obra do Ginásio de Esportes ocorrem mensalmente. 

 
• A obra no Observatório Astronômico foi licitada aguarda-se a apresentação da 

empresa vencedora. 
 

• A licitação da  obra de restauro do prédio principal está na iminência de ocorrer, 
ressaltando que as questões voltadas à segurança estão incorporadas ao projeto. 

 
• Quanto ao Canteiro de Obras, a ideia do projeto é de que aquele espaço funcione 

como um Câmpus do Colégio, para atendimento das aulas do Curso Técnico de 
Edificações. 

 

2.  Quanto às ações da Brigada Escolar 
A Presidente informa que a equipe é atuante, registrando suas ações em Livro Ata, como os 
Planos de Abandono, por exemplo. Ressalta ainda o empenho em manter o Colégio em 
condições adequadas de segurança, também informou que a equipe tem realizado 
treinamento e formação junto à Defesa Civil. Também relata que têm sido feitas orientações 
de segurança e manutenção de itens de segurança junto aos estudantes. Estão sendo 
realizadas vistorias nos extintores, placas de sinalização e luzes de emergência. 
 

           3. Com relação ao PDDE /2018: 
• A Presidente encaminhou a Orientação 02/2018 DGE/CICAJ à APMF. Esclarece que 

chegou o valor das duas cotas de 2018, no valor de cinquenta e nove mil, 
quatrocentos e quarenta reais, sendo a verba destinada à capital em noventa por 
cento do valor e os outros dez por cento para executar em custeio. 

• Deverá haver ajustes em dois Artigos do Estatuto da APMF para que possa ser 
utilizado o recurso por meio de cartão magnético. 
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• A Presidente sugere à APMF revisão de todo o estatuto, dizendo que a Equipe de 
Gestão pode, se houver necessidade, assessorar a Associação no que for possível, 
preservando a autonomia da Instância Colegiada. 

• A Presidente do Conselho Escolar entregou cópia física da Orientação n.º 02/2018 
DGE/CICAJ à Presidente da APMF. 

 
4. Quanto aos informes: 

• A Presidente esclareceu quanto ao descarte de tempero destinado à Merenda, o qual 
tem reposição pela fornecedora. 

• O NRE emitiu a homologação dos cargos em vacância do Conselho Escolar do CEP. 
• Quanto à atualização do Estatuto do Conselho Escolar, realizada pelo Conselho, o 

Núcleo Regional de Educação informou que será analisada no final de junho. 
• A Presidente deu ciência quanto ao Relatório do Tribunal de Contas referente ao ano 

de 2017, ressaltando a ação da Gestão do Colégio no ano e que o TC não aponta 
qualquer irregularidade. 

  
          5. Com relação à Inclusão de pauta: 

• A  Presidente do Conselho solicitou posicionamento dos Membros do Conselho 
Escolar em relação à situação das aulas em virtude dos acontecimentos decorrentes 
da greve de caminhoneiros,  na questão do transporte. Alguns Conselheiros 
posicionaram-se demonstrando preocupação quanto à presença dos professores, 
mas professores presentes se colocaram afirmando que não houve ausências 
significativas. Foi dito pela Presidente que está sendo feita a análise da situação 
diariamente para que se evitem quaisquer perdas pedagógicas, e que as faltas dos 
estudantes serão justificadas, haverá reposição de conteúdos e a situação será 
considerada no Conselho de Classe. O Conselho Escolar concordou com os 
encaminhamentos adotados. 

 
                                                                   Tânia Maria Acco 
                                  Diretora Geral/Presidente do Conselho Escolar do CEP       
                                                                                                                  4 de junho de 2018                                                                        
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