
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, PARA DELIBERAR SOBRE OS PROJETOS DA COZINHA PILOTO, 
APLIAÇÃO E REFORMA DO CEMEI ANÁLIA MENDES TENÓRIO E RETORNO AS 
AULAS PRENSENCIAIS 
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas e 
quinze minutos, reuniram-se na sede do Departamento Municipal de Educação, 
sito à Avenida Senador Souza Naves, neste município, os membros do Conselho 
Municipal de Educação e Departamento Municipal de Educação, convocados 
extraordinariamente pela Diretora do Departamento de Educação, Professora 
senhora Esbelta Ferreira Pinto que, presidindo a reunião, determinou a mim, 
Valmir Luchetti, Técnico do referido Departamento, para que secretariasse a 
presente reunião. Dando início, passou-se a lista de presença e, verificado o 
quórum mínimo, a Presidente agradeceu a presença de todos, declarou abertos 
os trabalhos e explicou a pauta da reunião e solicitou a Nutricionista Danielli 
Castanheiro de Santi para que falasse sobre o Projeto da Cozinha Piloto. 
Usando da palavra, esta disse que o projeto original começou a ser elaborado 
em 2019, mas que, devido a pandemia e por motivos técnicos passou por 
vários ajustes, inclusive de local. A princípio pensava-se em construir a Cozinha 
Piloto com apoio do Governo Estadual, agora, porém, o Estado sinalizou que 
tem recursos imediatos para aquisição do mobiliário, por isso, optou-se por 
ampliar e reformar a cozinha que já existe na Escola Municipal Professor Flávio 
Sarrão que funciona e dualidade com o Ensino Médio Estadual, situação essa 
que agilizaria em muito a implantação do projeto. Nessa Cozinha serão 
preparadas as refeições para as escolas e também para o Hospital Municipal, 
pois, de acordo com o Prefeito Municipal,  o Departamento de Saúde não 
possui Nutricionista e isso resolveria esse problema. Fazendo uso da palavra, a 
Diretora Esbelta disse que conversou pessoalmente com a Diretora do Ensino 
Médio, professora Luciana Mateus e esta solicitou o Projeto para análise dela e 
do Conselho Escolar. Disse que enviou no email fornecido por ela, entretanto, o 
mesmo estava errado e só acabou sendo encaminhado em outro momento. 
Disse ainda que esteve no Núcleo de Educação de Paranavaí conversando com 
a chefia e equipe técnica responsável pela estrutura escolar e eles se 
posicionaram favoravelmente ao referido projeto, solicitando apenas, um 
parecer favorável da Diretora Luciana Mateus. A Professora Esbelta disse que o 
Município tem autonomia para implantar esse projeto lá, mas está 



conversando e aguardando o posicionamento local. Em seguida colocou em 
votação que, após alguns minutos de discussão e esclarecimentos de ordem 
geral o mesmo foi APROVADO por unanimidade dos conselheiros. Dando 
continuidade, a Diretora Esbelta falou sobre a ampliação e reforma do Centro 
Municipal de Educação Infantil Anália Mendes Tenório, onde serão feitas mais 
duas salas e algumas adequações. Os recursos virão do Governo Federal com 
aporte de contrapartida do Município. A Diretora solicitou a opinião dos 
conselheiros e todos concordaram e APROVARAM a referida reforma e 
ampliação do CEMEI Anália Mendes Tenório. No que diz respeito a volta as 
aulas, a Professora e Pedagoga Simone Canônico Rovida, disse que o 
planejamento de retorno é para o dia vinte de setembro, pois até lá é possível 
fechar o terceiro bimestre e iniciar o quarto com as turmas da Educação de 
Jovens e Adultos e quinto anos. Disse que serão adotados todos os protocolos  
preconizados pela saúde e espera-se até lá que todos os profissionais da 
educação estejam vacinados com a segunda dose da vacina. Disse ainda que a 
APAE de Paranacity já retornou e que também solicitou transporte escolar. 
Usando da palavra, o Conselheiro Fernando Canônico Rovida disse que é muito 
importante que os pais assinem o Termo de Responsabilidade pelos seus filhos 
quando deste retorno. A Diretora Esbelta Solicitou ao Professor Michel Rodrigo 
Hoinoski, responsável pelo Transporte Escolar, que dissesse sobre a situação 
dos ônibus e linha. O mesmo ressaltou que em todos os ônibus foi feita 
Manutenção mecânica e tapeçaria. Disse que o Prefeito estará terceirizando 
uma das rotas como experiência. A Diretora disse que várias coisas mudaram, 
inclusive a Lei do FUNDEB e que todos estão estudando e se esforçando para 
aprender. Nada mais havendo, agradeceu a presença de todos e, às 11:30 
(onze horas e trinta minutos) deu por encerrada a reunião que vai assinada por 
mim_____________(Valmir Luchetti) que secretariei a reunião, pela presidente 
e demais membros presentes. 
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