ATA Nº 06/2021

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, reuniram-se, às 19 horas,
nas dependências do Auditório da Prefeitura Municipal de Realeza, os membros
do Conselho Municipal de Educação – CME. O presidente do Conselho, Dálcio
Korb inciou a reunião cumprimentando a todos, lendo a ata anterior que foi
aprovada e assinada pelos presentes. A conselheira Sonia Maciel pediu a
palavra para comentar que no dia 28 de junho, ocorreu o II Encontro Temático
da Pessoa Com Deficiência de Realeza. O evento foi organizado pela Secretaria
de Assistência Social em parceria com a Escola Primavera – APAE do município;
teve como tema “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das
Pessoas com Deficiência” e subtema “Direito a Inclusão das Pessoas com
Deficiência”, que será o principal debate da V Conferência Estadual das Pessoas
Com Deficiência no Paraná. Tendo como principal objetivo do encontro
oportunizar e fortalecer o diálogo e a cooperação entre órgãos e entidades
governamentais e não-governamentais de promoção e defesa dos direitos e
garantias de políticas públicas da pessoa com deficiência, o evento contou com
a participação do Prefeito em exercício do município, Moacyr Oldra; a Secretária
de Assistência Social e Presidente substituta da comissão organizadora, Zaneti
Marcante; a diretora da Escola Primavera e vice-presidente da comissão
organizadora, Sonia Maciel; a presidente da APAE, Suzanes Bernardes; o casal
Auto Defensor da APAE, Laurindo Johan e Eliane de Camargo; além da
participação de membros dos diferentes poderes municipais, da Prefeitura
Municipal, da APAE, de organizações relacionadas e membros da sociedade
civil. A secretária da Educação e membro do Conselho, Jolsane falou sobre as
férias das instituições de ensino que terão início na próxima semana e também
da capacitação no retorno dos professores, pensando no último semestre do ano
e retomando atividades que os alunos estavam em déficit. Comentou sobre a
organização feita para que todas as escolas trabalhem o reforço para os alunos
que apresentam mais defasagem, devido a situação de afastamento das aulas
presenciais por tanto tempo. O presidente cedeu a palavra aos demais, no
entanto, nada mais foi tratado. Nada mais havendo a relatar, eu, Lizabete Woycik
Karnikowski, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, seguirá assinada
por mim e pelos demais presentes.
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