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Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no período
da manhã, tendo por local a Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de
Educação, reuniram-se os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação de
Ponta Grossa - CME/PG para a Reunião Ordinária, A Presidente Sirlete Lemes deu
início à reunião cumprimentando a todos, passando, em seguida, para a leitura das
correspondências recebidas, as quais foram: Ofício nº 535/2017-SME em
16/08/2017 enviadas pela Secretaria Municipal de Educação, referente a indicação
dos Representantes de Pais de Alunos da Rede Municipal de Ensino, Titular Suellen Karl Ruth e Suplente - Priscila Katiele Sessi, que foram escolhidos em
reunião com os dirigentes das Escolas Municipais e CMEIs e das Associações dos
Pais e/ou (Mestres e Funcionários) APM e APF, na tarde do dia 16 de agosto;
Ofício R. nº 227-UEPG de 16/08/17 - recebido dia 18/08/2017- Representante do
Ensino Superior/UEPG; Ofício IUAMPG, Instituto União das Associações de
Moradores e Condomínios Sociais de Ponta Grossa do Paraná, de 21/08/2017 –
com seus Representantes, Titular - Rosélia de Lourdes Ribeiro e Suplente Adriana Mara Souza da Silva; Ofício nº 095/2017 de 23/08/2017 – APADEVI –
Representantes das Escolas Especiais, Titular - Francisley Pimentel Fagundes e
Suplente - Lucélia Aparecida Lara; Processo – Protocolo nº 2350066/2017 – de
23/08/2017 Memo. nº 804/17-SME Elaboração do Decreto da Composição do
CME/PG (Conforme Ofício nº 023/17 de 16/08/2017). Após a leitura das
correspondências a Presidente passou a palavra para a Conselheira Iolanda de
Jesus, para dar início a leitura e conclusão da Minuta da Lei do Sistema Municipal
do Ensino. A Conselheira Iolanda falou que enviou a Minuta da Lei para a
Comissão (Câmara) Especial, a qual foi organizada na última reunião. Portanto a
Conselheira propôs fazer a leitura dos artigos que foram mais discutidos, tanto nas
reuniões anteriores quanto pela Câmara Especial. A Conselheira expôs a Minuta
da Lei no multimídia – data show e durante a leitura por todos os conselheiros
presentes, foram feitas as correções necessárias, em alguns artigos, que foram os
seguintes: Artigo 47, parágrafo 2º (retirado), pois a lei já contempla o que estava
disposto neste, bem como, nos artigos 48 e 49, haviam incisos repetidos que foram
arrumados. No artigo 52 foi discutido o disposto no inciso VII, referente a
concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas,
questionado pela Conselheira Simone de Fátima Flach, a concessão de bolsas
para escolas privadas, visto que as verbas públicas podem ficar comprometidas se
forem direcionadas, também, para alunos que estudam em escolas particulares. A
Conselheira Iolanda falou que só colocou porque está previsto na LDBEN (Art. 70 –
inciso VI). A Conselheira Simone falou também para inserir o inciso a respeito do
incentivo financeiro para a formação inicial e continuada dos profissionais da
educação. A Conselheira Irmã Edites Bet falou a respeito dos estagiários se a lei
contempla ou não. A Conselheira Simone alertou para o fato de que estagiário não
é empregado é apenas estudante e, portanto, é preciso ver como a Prefeitura está
contratando estes alunos pois “não devem receber salário” e sim “bolsa”, pois se
for considerado “salário” pode incorrer, mais tarde, em ações trabalhistas. A
Conselheira Irmã Edites Bet falou que as instituições privadas, particulares, já
fazem parceria em algumas situações com o município. A pouco tempo recebeu
solicitação para matrículas de 03 crianças do município numa instituição do
Sagrada, pois não haviam vagas nas instituições públicas municipais na referida
região “e atendemos, ainda não recebemos nada do município, mas as crianças
estão lá” comentou ela. No geral vários conselheiros contribuíram com sugestões,
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bem como, ajudaram na leitura e correção da Minuta da Lei a qual está sendo
estudada e discutida no CME-PG desde a Reunião do mês de maio do corrente
ano. Ao final da leitura e das devidas correções e/ou alterações, a Minuta da Lei do
Sistema Municipal de Ensino foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros,
presentes e com direito a voto no CME-PG – Gestão 2014-2017. Na sequência
conforme o previsto na Pauta do dia, a Presidente avisou a assessoria da
Secretária Municipal de Educação que poderiam chamá-la em seu Gabinete para
ela fazer o seu pronunciamento. A Secretária Municipal de Educação Esméria de
Lourdes Saveli chegou em seguida, cumprimentou a todos, agradeceu a
oportunidade e o espaço na Reunião, avisando que seria breve, pois seu assunto
referia-se principalmente, ao evento do V Congresso de Educação de Ponta
Grossa “Leitura e Formação de Leitores” que ocorrerá de 07 (sete) a 15 (quinze) de
setembro, juntamente com a Feira do Livro “Ponta Grossa Narra: as narrativas de
Lobato a Bojunga”, para os quais estão todos convidados a participar. A Secretária
Esméria esclareceu algumas questões referentes a estrutura e organização do
Congresso e da Feira do Livro e avisou que toda a programação está no Site da
SME e que este ano não será no Complexo Cultural Jovanni Pedro Masini, mas
sim no Parque Ambiental junto ao Espaço da Estação Arte, em seguida pediu para
a Equipe da SME distribuir o panfleto do Congresso e da Feira, para todos os
presentes. A Secretária falou, também, das questões educacionais, citou alguns
exemplos da Educação noutros países como na Itália e na Coréia, que em nosso
país, tomando por base a nossa cidade - Ponta Grossa, “temos Educação pública
de qualidade, os profissionais, principalmente os professores, têm muitos direitos,
que nesses países não têm e qualquer alteração realizada, reclamam, fazem
polêmicas”, lembrando do ocorrido quando da flexibilização do horário da saída das
crianças das Escolas Municipais e CMEIs, bem como, das questões referentes às
horas atividades, etc. A Conselheira Iolanda lembrou a Secretária Municipal de
Educação a respeito do Encontro (16º Fórum) da UNDIME que ocorreu no período
de 08 a 11 de agosto do corrente ano em Fortaleza (CE). A Secretária Esméria
relatou que foram discutidos vários temas, o Plano Nacional de Educação, os
desafios para implementação e cumprimento das metas e estratégias, políticas e
programas do governo federal, pacto federativos e entraves legais que os
municípios enfrentam ao longo das gestões, principalmente com relação a
liberação das verbas para os municípios, os quais sofrem devido à crise que o país
enfrenta com relação aos golpes e denúncias dos desvios das verbas federais.
Após a sua fala a Secretária Municipal de Educação agradeceu, mais uma vez o
espaço disponibilizado pelo CME/PG, e pediu licença para se retirar considerando
o atendimento de sua agenda. Logo após, a Presidente Sirlete Lemes deu a
oportunidade para a Conselheira Maria de Fátima falar sobre as Palestras nas
Regionais do SINEPE-PR, para o 2º Semestre de 2017, em Ponta Grossa, na data
de 06 de outubro do corrente ano, no horário das 18h30 às 22h00, as quais serão:
1. Palestrante – Jane Patrícia Haddad com o tema “Por que a autoridade está em
pane?” e 2. Palestrante – Geraldo Peçanha de Almeida com o tema “A emoção na
sala de aula – encontros e des(encontros), afeto-emocionais entre educadores,
educandos e seus responsáveis”. A conselheira Maria de Fátima após a sua
explanação distribuiu o folheto com a programação do evento e se comprometeu
em mandar mais orientações, por e-mails, a respeito das inscrições. Em seguida a
Conselheira Irmã Edites aproveitou a oportunidade e também pediu licença para
falar sobre o “Documento 105 da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil) que versa sobre os “Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade: sal da
________________________________________________________________________________
Conselho Municipal de Educação – CME - 2/3

Av. Visconde de Taunay, nº 950, Ronda, CEP. 84.051-900 –PG-PR - FONE: (42)3220-1211 - Secretaria Municipal de Educação, sala 12, no 1º Subsolo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

terra e luz do mundo”, o documento estabelece em seu parágrafo 265, - Capítulo III
“A ação transformadora na Igreja e no mundo”, no subtítulo 6, “A ação dos cristãos
leigos e leigas nos areópagos modernos”, o âmbito 6.3. “O mundo das políticas
públicas”, entre outros. Na sequência a Conselheira Irmã Edites deixou uma cópia
do referido documento para a Presidente do CME-PG e para os arquivos deste. A
Presidente Sirlete Lemes após a conclusão dos trabalhos do dia, despediu-se de
todos e encerrou a reunião. Justificaram suas ausências os seguintes
Conselheiros: Adriane de Lima Penteado, Albari José Vicente, Cilmara de Fátima
Buss de Oliveira. Participaram, também, da Reunião os(as) conselheiros(as)
novos(as) convidados(as), para presenciarem as Reuniões do CME-PG da Gestão
Atual 2014-2017, para tomarem conhecimento dos assuntos que estão sendo
tratados no Conselho, visto que, após a posse, darão continuidade nos trabalhos
do CME/PG. Foram eles: Ceres Benta Berthier Gehlen (Representante de Diretores
de Escolas Municipais); Jeolcinéia Reinecke Mulinari Cardoso (SME); Jucilene
Thomaz Schomberger de Lima (CMDPD); Angélica Maria Pozzebon e Luciana
Bernadete Maior Correia (SINDSERV); Valquíria Koehler de Oliveira (Educação
Infantil Particular). Cristiane Maria Chaves Vaz (NRE-PG); Francisley Pimentel
Fagundes e Lucélia Aparecida Lara (APADEVI). Nada mais havendo se encerra a
presente Ata de número cento e sessenta (160) a qual vai assinada por mim,
Eloina Chaves, Secretária Executiva do CME/PG e pelos Conselheiros titulares
e/ou suplentes, presentes na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Educação de Ponta Grossa, do dia trinta de agosto do ano de dois mil e dezessete.
Sirlete Lemes, Presidente do CME:
__________________________.
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Iolanda de Jesus, Secretária/CME:

__________________________.
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Clóris Jaworski Lopes:

__________________________.
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Edites Bet:

127

Elenice Sutil:

128

Izolde Hilgemberg de Oliveira:

__________________________.

129

Kelly Cristina Camponês:

__________________________.
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Leni Aparecida Viana da Rocha:

__________________________.

131

Neide Keiko Kravchychyn Cappelletti

___________________________.

132

Nilcéia Mottin de Andrade:

___________________________.

133

Osni Mongruel Júnior

__________________________.
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Patrícia de Fátima Rodrigues:

__________________________.

135

Rosélia de Lourdes Ribeiro:

__________________________.

136

Simone de Fátima Flach:

__________________________.
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Participaram da Reunião, ainda, as seguintes conselheiras suplentes:

138

Jaqueline Aparecida Caetano Pinto:

___________________________.

139

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues:

__________________________.
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Sandra Margarete Inglês dos Santos:

141

Eloina Chaves (Secretária Executiva/CME)

__________________________.
__________________________.

__________________________.
___________________________.
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