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

1

ATA DE Nº 108 – CME

2

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, no período da manhã, tendo

3

por local a Sala da Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação,

4

reuniram-se os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação para a Reunião

5

Ordinária. A Presidente Irmã Edites Bet cumprimentou aos conselheiros presentes e

6

fez a acolhida à Secretária Municipal de Educação Professora Esméria de Lourdes

7

Saveli, lhe passando a oportunidade para o seu pronunciamento. A Secretária

8

Municipal de Educação agradeceu a Presidente e cumprimentou a todos os

9

presentes. Deu início a sua fala anunciando que está providenciando um espaço

10

próprio para os Conselhos Municipais, com uma infraestrutura que atenda as

11

necessidades dos conselhos. Falou ainda que o Conselho Municipal deve solicitar,

12

por meio da Secretaria Municipal de Educação, uma rubrica própria para a liberação

13

de verbas para a manutenção das necessidades primordiais do CME, inclusive, para

14

os gastos com as viagens, que visem a formação dos Conselheiros. A Secretária

15

comentou, ainda, sobre a emenda nº 59, da Constituição, do atendimento obrigatório

16

das crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos em escolas públicas, as mesmas já

17

estão sendo atendidas, porém o que preocupa é a demanda de crianças de 0 (zero)

18

a (três) anos de idade, pois para estas a Secretaria de Educação pretende utilizar o

19

critério da demanda social, atendendo, primeiramente, as famílias que realmente

20

necessitam das vagas, o que é um grande desafio, pois quando iniciamos este

21

governo já encontramos as matrículas prontas e, agora, mesmo identificando que a

22

família tenha poder aquisitivo para colocar o seu filho em escola particular, a criança

23

já adquiriu o direito à matrícula. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação conta

24

com o Conselho Municipal para normatização do critério social para a matrícula das

25

crianças de zero a três anos. A Secretária Esméria falou, também, da ampliação das

26

Escolas de Tempo Integral em seis escolas municipais, utilizando-se como critério a

27

nota do IDEB e o número de alunos com bolsa família, entre outros dados

28

importantes. Porém, para este projeto existe outro desafio, porque estas escolas não

29

foram pensadas para o atendimento de Tempo Integral, como por exemplo, a

30

disponibilização de refeitório adequado, biblioteca, entre outras adequações

31

necessárias. Portanto, terão que ser reformadas. A Secretária compartilhou com o

32

CME a respeito do PNAIC – Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, um

33

projeto novo, para a qualificação e formação dos professores que ganham uma
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34

bolsa de duzentos reais para participarem do curso, o qual visa à alfabetização da

35

criança do 1º (primeiro), ao 3º (terceiro) ano. Lembrando que esse curso visa

36

também que o resultado do IDEB não seja mascarado, porque há uma preocupação

37

em que muitas escolas aparecem com o IDEB alto, mas as crianças chegam ao

38

sexto ano, sem o domínio da leitura e da escrita. A Secretária comentou também, da

39

parceria com o SESI-PG que está desenvolvendo o Programa de Educação de

40

Jovens e Adultos de Escolarização da população que deseja concluir os estudos em

41

nível do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio. Em seguida falou sobre o

42

problema que a SME está enfrentando para a regularização das Escolas Municipais

43

e CMEIs, junto ao Corpo de Bombeiros, porque são muitos ajustes para serem feitos

44

o que necessitará de, no mínimo, um ano para regularizar todos os estabelecimentos

45

de ensino. Para tanto, será necessário firmar um Termo de Ajuste e Conduta – TAC,

46

junto ao Corpo de Bombeiros. Comentou, na sequência, sobre as construções dos

47

Complexos Educacionais que possuem uma estrutura enorme, porém não atendem

48

toda a demanda da região, pois as escolas com projetos mais simples atendem mais

49

alunos que estes complexos. Portanto, falou da importância dos projetos de

50

construção de instituições públicas de ensino passarem, também, pelo Conselho

51

para dar um parecer, visto que é recurso público investido nestas obras. A Secretária

52

reforçou, também, a sua fala sobre a demanda da Educação Infantil possuir 2.600

53

(duas mil e seiscentas) crianças matriculadas, porém ainda existe uma demanda

54

reprimida de mais ou menos 4.500 (quatro mil e quinhentas). E que para atendê-la

55

estão sendo construídos, aproximadamente, vinte CMEIs, com o agravante de que

56

se estas crianças não forem atendidas, o município corre o risco de ter que pagar

57

matrículas em escolas particulares para atender esta demanda, e isso não deve e

58

não vai acontecer. A Secretária Esméria aproveitou o momento, ainda, para

59

comunicar aos conselheiros que a Conferência Municipal sobre a CONAE/2014,

60

ocorrerá no mês de junho e que está sendo composto um Fórum para a organização

61

desta Conferência. Comentou sobre o Concurso Público para Professores da Rede

62

Municipal de Ensino, que será realizado para suprir as vagas de 270 (duzentas e

63

setenta) professores. Falou que está demorando porque a UEPG não aceitou a

64

organização deste concurso, então foi necessário encaminhar novo processo

65

licitatório. A Secretaria Municipal poderá encaminhar, também, um processo para

66

Teste Seletivo, para a contratação de 200 (duzentos) professores que estão em
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67

Licença Tratamento de Saúde e/ou Licença Gestação. Concluindo sua fala a

68

Secretária Municipal de Educação Professora Esméria de Lourdes Saveli, agradeceu

69

e passou a palavra para a Presidente Ir. Edites Bet. A Presidente, também,

70

agradeceu a presença da Secretária Municipal de Educação e prosseguiu a reunião,

71

lendo uma linda mensagem do livro Sabedoria em Parábolas, do Professor Felipe

72

Aquino, sobre “A História dos dois Profetas”, que versava sobre a sabedoria de um

73

dos profetas em falar a verdade para o Sultão, que lhe presenteou com ouro e prata,

74

sendo que o outro que falou a mesma coisa de forma inadequada foi executado,

75

pois conforme o autor: “sempre que precisar disparar a flecha da verdade, não se

76

esqueça de antes molhar sua ponta num vaso de mel. Por mais inaceitável que seja

77

aquilo que você vai dizer, se você souber como transmitir, será fatalmente absorvido

78

por quem ouve, de uma forma compreensível. Seja na vida profissional, familiar,

79

etc.” Na sequência a Presidente comunicou a respeito da troca de cadeiras, de

80

titular e de suplente, das representantes dos Professores do Estado do Paraná –

81

NRE/PG neste CME. A Conselheira Sandra Margarete Inglês dos Santos, de

82

suplente passa a ser titular e a Conselheira Hercília Kuhn Henneberg de titular passa

83

para a suplência. A Presidente anunciou também as novas representantes do

84

Ensino Particular – Educação Infantil no Conselho, a Irmã Leonilda Fabris como

85

titular e Simone Barbosa Fechner, como suplente. O ofício foi entregue pelo

86

Conselheiro Osni Mongruel Júnior que é Diretor/Presidente da Regional Campos

87

Gerais do SINEPE-PR, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do

88

Estado do Paraná. O CME/PG recebeu, ainda, as seguintes correspondências: da

89

Secretaria Municipal de Assistência Social, do SELO SOCIAL, para que o CME

90

participe da Reunião do Comitê Avaliador do Selo Social, no dia 16 (dezesseis) de

91

abril do ano em curso, às nove horas, no Centro de Ação Social, sala do Conselho

92

Municipal de Assistência Social. A Presidente falou que não poderá participar desta

93

reunião, porque sua Instituição de Ensino estará concorrendo à Certificação, e que

94

gostaria que um dos conselheiros a representasse. A Conselheira Rosana Nadal de

95

Arruda Moura fará esta representação. O ofício nº 002/13 do COMPETI – Comissão

96

Municipal Permanente de Estudo, Pesquisa, Orientação e Proteção do Trabalho do

97

Adolescente e Erradicação do Trabalho da Criança, órgão fiscalizador do CMDCA,

98

solicitando dois representantes (titular e suplente) do Conselho Municipal de

99

Educação. A Conselheira Iolanda de Jesus será a representante titular e a
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100

Conselheira Leni Aparecida Viana da Rocha, a suplente, conforme a aceitação das

101

conselheiras e do Conselho Pleno. Foram feitas as comunicações das seguintes

102

mensagens da UNCME: de 15/03/13 – sobre as Inscrições para o IV Encontro

103

Estadual de Conselheiros Municipais de Educação do Estado do Paraná, nos dias

104

04 e 05 de março, para o qual foram inscritos 10 conselheiros do CME/PG e

105

participaram 09 (nove), dentre os quais estavam a Presidente Ir. Edites Bet a Vice-

106

Presidente Sirlete Lemes, as conselheiras Iolanda de Jesus, Izolde Hilgemberg de

107

Oliveira, Nilcéa Mottin de Andrade, Francisley Pimentel Fagundes, Clóris Jaworski

108

Lopes, Sandra Margarete Inglês dos Santos, Lusinete do Rocio dos Anjos Pereira.

109

Sobre este evento, a Presidente Ir. Edites Bet e os demais conselheiros que

110

participaram, fizeram um breve relato. Em 26/03/13 – mensagem sobre a Eleição da

111

Diretoria da UNCME-PR, que seria realizada no IV Encontro; em 01/04/13 –

112

mensagem sobre o material orientador para organização da CONAE-2014 – Fórum

113

Estadual de Educação do Paraná e Regimento Interno do Fórum. Em 08/04/13 –

114

encaminhando a Ata da Primeira Reunião Ordinária do Fórum Estadual de Educação

115

do Paraná. Concluindo as correspondências recebidas, foram encaminhados os

116

documentos com a solicitação oficial de Atestado de Funcionamento, em

117

conformidade com a Deliberação 001/12 de das seguintes instituições mantenedoras

118

dos seus respectivos Centros de Educação Infantil: Creche Sagrados Corações

119

(Centro de Educação Infantil Sagrados Corações); Centro de Educação Infantil João

120

Vitor Maciel Lepinski (CEI de mesmo nome); Associação Creche Martinho Lutero

121

(CEI Martinho Lutero); Creche Frei Fabiano Zanatta (CEI Frei Fabiano Zanata) e

122

Associação de Apoio Promocional ao Núcleo 31 de Março (Centro de Educação

123

Infantil 31 de Março). A Presidente Ir. Edites falou da necessidade de agendamento

124

de uma Reunião das Câmaras de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, para

125

analisar e emitir os pareceres dos Processos de Autorização de Funcionamento da

126

Secretaria Municipal de Educação, dos quatro Complexos Municipais e dos três

127

Centros Municipais de Educação Infantil, bem como, dos documentos das

128

instituições assistenciais, para a emissão dos atestados de funcionamento. A

129

Reunião ficou marcada para o dia dezoito de abril. A Conselheira Rosana Nadal

130

questionou sobre a alteração feita nas denominações dos complexos, pois

131

ocorreram às inaugurações no governo passado, final do ano de 2012 e o governo

132

atual fez alterações. A Secretária Eloina Chaves, explicou que o atual governo não
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133

aceitou a forma jurídica em que foram criados os Complexos, pois dentro deles

134

foram criados uma Escola e um CMEI, ambos com suas denominações e seus

135

endereços, o que juridicamente geraria dois CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa

136

Jurídica), com duas contas (verbas públicas) para duas diretoras gerirem, visto que

137

existem espaços de uso em comum, como a Cozinha o Refeitório, além dos

138

funcionários responsáveis, por estes ambientes, etc. Então a Secretária alterou o

139

decreto, em que os Complexos passam a ofertar a Educação Infantil e o Ensino

140

Fundamental, têm suas denominações dos homenageados, e não dos lugares, têm

141

seus endereços e só uma Pessoa Jurídica (CNPJ), com uma Diretora, a qual poderá

142

gerir a verba do Pró-Educação, de todos os alunos, das duas ofertas de ensino.

143

Quanto às denominações dos CMEIs e/ou Escolas que deixaram de ser instituições

144

de ensino, serão designados a outros estabelecimentos de ensino municipais que

145

estão sendo construídos, ou que ainda serão. Justificaram suas ausências nesta

146

Reunião Ordinária do Conselho, as seguintes conselheiras: Perla Cristiane Enviy,

147

Silmara de Oliveira Gomes Papi, Sandra Margarete Inglês dos Santos, Cilmara de

148

Fátima Buss de Oliveira e Nilcéa Mottin de Andrade.

149

encerra a presente Ata de número cento e oito (108) a qual vai assinada por mim,

150

Secretária Executiva do CME/PG e por todos os conselheiros presentes, na Reunião

151

Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa, do dia dez de abril

152

do ano de dois mil e treze.

153

Irmã Edites Bet, Presidente do CME:

_______________________________.

154

Sirlete Lemes-Vice Presidente

_______________________________.

155

Izolde Hilgemberg de Oliveira:

_______________________________.

156

Nilcéa Mottin de Andrade:

_______________________________.

157

Iolanda de Jesus:

_______________________________.

158

Francisley Pimentel Fagundes:

_______________________________.

159

Clóris Jaworski Lopes:

_______________________________.

160

Hercília Kuhn Henneberg:

_______________________________.

161

Maria Julieta Weber Córdova:

_______________________________.

162

Rosana Nadal de Arruda Moura:

_______________________________.

163

Maria Marilei Soistak:

_______________________________.

164

Osni Mongruel Júnior:

_______________________________.

165

Leonilda Maria Fabris:

_______________________________.

Nada mais havendo, se
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166

Simone Barbosa Fechner:

_______________________________.

167

Elenice Sutil Motin:

_______________________________.

168

Leni Ap. Viana da Rocha:

_______________________________.

169

Soely de Fátima Fernandes:

_______________________________.

170

Marli Valença:

_______________________________.

171

Jussara Chaves Pedroso:

_______________________________.

172

Lindamir Koroviski:

_______________________________.

173

Eloina Chaves – Secretária Execut. CME ________________________________.
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