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Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, 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 cumprimentou os Conselheiros presentes e
deu início à reunião, fazendo o repasse das correspondências recebidas. Foram elas: E-mail
do Departamento de Políticas Públicas sobre Drogas – COMAD-PG, sobre a Abertura Oficial do Mês
“Junho Branco”; E-mail encaminhado pelo Professor Maurício Kusnick, Responsável pelo setor
de Educação Física-SME, com o Convite da Prefeitura Municipal de Educação, da Secretaria
Municipal de Educação e da Fundação Municipal de Esportes para a “Premiação da
Maratona Intelectual e do Concurso de Cartaz do 32º (trigésimo segundo) Jogos Estudantis
Municipais - JEM/2016”, ocorrido na data de 07 (sete) de junho do corrente ano, às 19h00 no
Cine Teatro Ópera. As Conselheiras Nágela Rigoni, Adriana Aparecida Antoniacomi e Liana
Maricéia Eidam, relataram a respeito dos referidos eventos, dizendo que a participação das
instituições de ensino foi muito boa e que os eventos ocorreram no mesmo período do JEM,
mas são específicos. Conforme informações contidas no documento enviado para o CME/PG,
“o JEM é, reconhecidamente, uma das maiores e mais tradicionais competições esportivas a
nível escolar do Estado do Paraná. Este ano, 137 (cento e trinta e sete) estabelecimentos de
ensino públicos e privados se inscreveram nos jogos, estabelecendo um novo record de
escolas e de atletas inscritos, totalizando 9.156 (nove mil, cento e cinquenta e seis). A
Maratona Intelectual, é uma tradição dentro do programa dos jogos e tem como objetivo
reconhecer o trabalho realizado pelos professores, diretores e equipes pedagógicas dos
estabelecimentos de ensino públicos e privados, buscando evidenciar a dedicação dos alunos
aos estudos e incentivar em suas habilidades especiais. A Maratona Intelectual deste ano
contou com a participação de 94 (noventa e quatro) instituições de ensino, sendo que cada
uma delas pode indicar dois alunos destaques, em cada ano do Ensino Fundamental, do 2º
(segundo) ao 9º (nono) anos, nas modalidades Feminino e Masculino. Vários alunos
representantes dos seus respectivos estabelecimentos de ensino, tanto públicos como
privados, se destacaram nos eventos do JEM. Após os relatos sobre o JEM, a Presidente
passou a palavra para a Conselheira Leni Ap. Viana da Rocha, para falar sobre o documento
enviado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a respeito do Plano Decenal
dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes para o Município de Ponta Grossa,
conforme a Resolução nº 161/2013, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CONANDA. O documento é referente ao Eixo 4 do Plano, com relação ao
Direito da Criança e do Adolescente, à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. A
Conselheira Leni é representante, também, do CMDCA/PG, e faz parte da Comissão Inter
setorial para discussão e elaboração do Plano Decenal e falou que, o CMDCA/PG enviou o
Ofício nº 115/2016, de 06 de junho de 2016, em tempo, solicitando para que o Conselho
indique um representante para participar das discussões. Mediante tal solicitação a
Presidente Sirlete Lemes convocou os Conselheiros presentes para se posicionarem em
relação a indicação/escolha do(a) Conselheiro(a) que deverá fazer parte das discussões do
Plano, ficando decidido que será a Conselheira Elenice Sutil, na posição de Titular e a
Conselheira Adriane Penteado de Lima na Suplência, indicadas, na sequência pelo Ofício nº
008/16-CME/PG, endereçado ao CMDCA/PG, para o seu Presidente o Senhor Francisco
Kapfenberger Filho. Logo após, a Presidente Sirlete Lemes fez a leitura do documento
recebido referente ao EIXO 4 – Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, o qual
aponta 21 (vinte e um) Objetivos, para delineamento das Ações, Metas, Prazo de Execução e
Indicadores de Resultados, em consonância com o Eixo das Diretrizes Nacionais. Os
Objetivos sãos os seguintes: 01- ampliar e implementar espaços de referência para
adolescentes e suas famílias; 02- proporcionar formação artística e cultural para crianças e
adolescentes; 03- fomentar atividades artísticas para crianças e adolescentes; 04- difundir
atividades artísticas para crianças e adolescentes; 05- implementar as ações previstas no
Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura; 06- realizar análise contínua de dados para
diagnóstico da realidade escolar em todas especificidades que se fizerem necessárias, por
meio de sistema de pesquisa permanente on-line; 07- universalizar o acesso à escola e o
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direito à educação; 08- manter o quadro de profissionais de educação da rede pública
estadual de ensino capacitado e atualizado; 09- implementar as Diretrizes Nacionais e
Estaduais para a Educação em Direitos Humanos na Educação Básica do Estado do Paraná;
10- expandir a oferta de ampliação da jornada escolar na Educação Básica por meio de
organização curricular disciplinar, considerando a legislação estadual vigente; 11- garantir
espaços físicos escolares adequados às necessidades educacionais e ampliar o número de
equipamentos e mobiliários; 12- disponibilizar material de apoio didático para atendimento às
necessidades educacionais; 13- monitorar e avaliar os projetos, programas e serviços que
atendem às crianças e adolescentes no processo de escolarização, visando ao
aprimoramento constante para a garantia da qualidade dos serviços ofertados; 14- promover
o esporte como ferramenta educacional, através de competições esportivas, que envolvam
várias modalidades, dando oportunidade de participação a um maior número de crianças e
adolescentes das várias regiões do Estado, propiciando o estímulo recíproco e o intercâmbio
social; 15. criar a cultura do esporte, lazer e atividade física na criança e adolescente,
garantindo uma melhor qualidade de vida através da prática do exercício físico; 16- preparar
profissionais da área de Educação Física e esporte para atuação em programas esportivos e
de lazer para crianças e adolescentes; 17- promover a evolução do esporte paranaense
democratizando o acesso à prática esportiva de crianças e adolescentes oportunizando seu
desenvolvimento integral, obedecendo as fases de aprendizagem, fixação e aperfeiçoamento;
18- garantir o direito à educação de crianças e adolescentes que necessitem, de cuidados
hospitalares; 19- sensibilizar as crianças e os adolescentes sobre cidadania e meio ambiente;
20- fomentar ações de educação para o turismo, com especial atenção para a criança e ao
adolescente e com vistas à inserção social; 20- fomentar ações de educação para o turismo,
com especial atenção para a criança e adolescente e com vistas à inserção social e 21fomentar a efetivação da lei nº 12.796/2013, que garante o atendimento de 100% das
crianças na Educação Infantil. Esses objetivos deverão embasar as Ações e as Metas para o
Plano Decenal, com estabelecimento de Prazo de Execução, Indicadores de
Resultados/Prazos, seus Responsáveis e Corresponsáveis, devendo ser elaborado em
consonância com o Eixo das Diretrizes Nacionais. A Conselheira Leni Ap. Viana da Rocha
falou que, “o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes para o
Município de Ponta Grossa está sendo agilizado, agora em 2016, mas na verdade era para
ter sido discutido logo após a aprovação do Plano Estadual, no ano de 2014. O nosso, falou a
Conselheira, deverá ser aprovado neste ano/2016 com a vigência do decênio até 2026”
concluiu. Após os relatos da Conselheira sobre o referido Plano, os demais conselheiros, na
sua maioria, falaram da importância dessas discussões pela Secretaria Municipal de
Educação, junto às Escolas Municipais e CMEIs, bem como, pelo CME/PG e demais órgãos
municipais, tanto governamentais quanto da sociedade civil organizada de Ponta Grossa.
Concluindo os esclarecimentos a respeito do Plano Decenal, a Presidente repassou os
Processos enviados pela Secretaria Municipal de Educação para a análise e emissão dos
Pareceres, para as Câmaras do CME/PG, de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os
Processos analisados foram os seguintes: Foram eles: 01. COLÉGIO SANT’ANA - Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal: processo de Credenciamento e
Renovação da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil; 02. ESCOLA
EVANGÉLICA CAMINHO DO SABER – Educação Infantil e Ensino Fundamental: Processo
de Credenciamento e Renovação da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil; 03.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BERÇÁRIO PEQUENO ANJO: processo de Mudança
de Mantenedora, Credenciamento e Renovação da Autorização de Funcionamento do CEI;
04. ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CARLOS RIBEIRO DE MACEDO - Educação Infantil e
Ensino Fundamental: processo de Renovação da Autorização de Funcionamento da
Educação Infantil; 05. ESCOLA MUNICIPAL CATARINA MIRÓ - Educação Infantil e Ensino
Fundamental: processo de Renovação da Autorização de Funcionamento da Educação
Infantil.. 06. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO DOS SANTOS E SILVA Educação Infantil e Ensino Fundamental: processo de Renovação da Autorização de
Funcionamento da Educação Infantil.. Em tempo, a Conselheira Neide Kravchychyn
Cappelletti, apresentou na Reunião o Caderno/Documento que orienta sobre a Semana de
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Ação Mundial (SAM) – 2016, que conforme apresentou “é uma iniciativa realizada
simultaneamente em mais de 100 países, desde 2003, com o objetivo de envolver a
sociedade civil em ações de incidência política em prol do direito à educação. Lançada pela
Campanha Global pela Educação (CGE), A Semana exerce pressão sobre os governos para
que cumpram os acordos internacionais da área – anteriormente, o Programa Educação Para
Todos (Unesco, 2000) e, agora, os compromissos do Marco de Ação Educação 2030
(Unesco, 2015). No Brasil a SAM é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, em parceria com outros movimentos, organizações e redes. No ano de 2016, o
tema internacional da semana será o financiamento da educação. Além destas, o Caderno
traz outras informações importantes”, falou a Conselheira Neide, e que entende ser um
documento importante para o conhecimento e acompanhamento do CME-PG. A Presidente
solicitou para que a Conselheira envie o documento por e-mail para ser repassado para todos
os conselheiros. Concluindo os trabalhos do dia a Presidente encerrou a Reunião.
Justificaram suas ausências os seguintes Conselheiros: Clóris Jaworski Lopes, Iolanda de
Jesus, Ivonete Roman, Izolde Hilgemberg de Oliveira, Kelly Cristina Camponês, Maria de
Fátima Pacheco Rodrigues, Maria Odete Vieira Tenreiro, Patrícia de Fátima Rodrigues,
Renata Lopes da Silva e Thaiane de Góis Domingues. Nada mais havendo, se encerra a
presente Ata de número cento e quarenta e cinco (145) a qual vai assinada por mim, Eloina
Chaves, Secretária Executiva do CME/PG e pelos Conselheiros titulares ou suplentes com
direito a voto, presentes na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Ponta
Grossa, do dia oito de junho do ano de dois mil e dezesseis.
Sirlete Lemes, Presidente do CME:
______________________________.
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Nágela Rigoni (Sec. CME/PG):

______________________________.
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Adriana Aparecida Antoniacomi:

______________________________.

135

Adriane de Lima Penteado:

______________________________.
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Cilmara de Fátima Buss de Oliveira:

______________________________.
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Daiane Arruda Marçal Borges:

______________________________.
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Edites Bet:

______________________________.
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Elenice Sutil:

______________________________.
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Jaqueline Caetano Pinto:

_____________________________.

141

Leni Aparecida Viana da Rocha:

______________________________.
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Liana Maricéia Eidam:

______________________________.
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Marinete de Fátima Schwab:

______________________________.
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Neide Keiko Kravchychyn Cappelletti:

______________________________.

145

Osni Mongruel Júnior:

______________________________.
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Paula Tatiane Potoski:

______________________________.
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Rosélia de Lourdes Ribeiro:

______________________________.
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Simone Barbosa Fechner:

______________________________.
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Participaram da Reunião, ainda, as Conselheiras Suplentes:

150

Roseni Conceição Machado:

_____________________________.

151

Sandra Margarete Inglês dos Santos:

_____________________________.
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Eloina Chaves (Secretária Executiva/CME)

______________________________.
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