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Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois, às dezenove horas 
e trinta minutos, na sede do Centro Municipal de Educação Infantil Paraiso 
Infantil, na Rua Marechal Floriano Peixoto s/n, Bairro São Francisco, na cidade 
de Reserva – Pr, reuniu-se o Conselho Municipal de Educação -CME, atendendo 
a convocação feita pela presidente do Conselho. A reunião, sob a Presidência 
de Suzana Jarenchuk Ribeiro que abriu os trabalhos agradecendo a participação 
de todas e todos. Confirmado o quórum suficiente da a participação a 
dos(as)conselheiros(as), a Sra. Presidente considerou aberta a sessão.  
observando as pautas que tinha como objetivos: levar   o conhecimento deste 
Conselho, as Portarias do Poder Executivo nº 3680/2022, Portaria do Poder 
Executivo nº 3708/2022, e a Portaria do Poder Executivo 3694 / 2022 
Primeiramente apresentou-se a Portaria nº 3680/2022, realizou-se a leitura. 
Nesta portaria o Prefeito Municipal regulamenta o piso salarial profissional 
nacional para os profissionais do Magistério, a maioria do Conselho reconhece 
a importância deste ato e acredita justa a atitude do prefeito. Em relação a 
Portaria n º 3694 / 2022 que considera o Ofício 349/2022 expedido pela 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a qual solicita 
alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de acordo com a Lei 
591/2014. Após a leitura, a relatora fez os esclarecimentos necessários e os 
conselheiros discutiram e opinaram sobre o assunto, levando em consideração 
a importância desta Comissão.  Já  a Portaria nº 3708/2022,  onde considera o 
Ofício 374/2022 expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer o qual informa sobre os dados de enquadramento dos 
Profissionais do Magistério realizado pela Comição, digo , Comissão  de Gestão 
do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração e pela Comissão de Avaliação de 
Desempenho, onde executivo considerou  o impacto financeiro orçamentário, o 
qual se mostrou favorável homologando a tabela de classes e níveis atuais dos 
profissionais do magistério bem como as progressões ou promoções após o ano 
2014 até o ano 2020. O Conselho tomou conhecimento da tabela de classes e 
níveis atuais dos professores e reenquadramento após 2014, observou a 
defasagem salarial e demostrou justa e correta a ação do prefeito. Sendo esses 
os principais assuntos a reunião fo encerrada ás dezoito horas e trinta minutos 
e a presente ata segue assinada por mim secretária ‘doc” e demais presentes. 
Tamires Moura Cunha, Suzana Jarenchuk Ribeiro, Juliana Castorina de Freitas, 
Cristiane Aparecida  Antunes da Silva, Cristiano Teodoro Marques, Adriana 
Custódio de Souza Edelberg,, Rosa Maria Dal Bó Pereira, Lucia Marlene Santos, 
Vera Terezinha Batista Lanhoso, Dorca Mendes da Silva , Giovana C. P. dos 
Santos , Marilda de Almeida de Pontes , Angela Batista. 


