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Aos quatorze dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, no período da
manhã, tendo por local a Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, reuniramse 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, repassando os Processos enviados pela SME, para a análise e emissão
dos Pareceres pela Câmara de Educação Infantil, foram eles: 1. CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DIVA ALVES DOS SANTOS: Credenciamento e
Autorização de Funcionamento do CMEI; 2. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL PROFESSORA MARLENE PEREZ: Credenciamento e Autorização de
Funcionamento do CMEI; 3. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSORA ORACI PEDROZO CHICONATO: Credenciamento e Autorização de
Funcionamento do CMEI; 4. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANT’ANA – VILA
CLÓRIS: Credenciamento, Renovação da Autorização de Funcionamento, Alteração da
Denominação e Mudança de Endereço do CEI; 5. COLÉGIO SANTA MÔNICA – EDUCAÇÃO
INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: Cessação, Voluntária, Simultânea e
Definitiva da EDUCAÇÃO INFANTIL do Colégio, os quais foram todos aprovados. Na
sequência os Conselheiros aprovaram o Calendário das Reuniões do Conselho Municipal
de Educação para o ano de 2017 e a respectiva Deliberação com a Indicação, nº
002/2016 de 14 de dezembro do ano de 2016. Após o encerramento dos trabalhos previstos
na pauta, a Presidente Sirlete Lemes deu início ao Evento de Confraternização e de
Encerramento das Atividades do Ano do Conselho Municipal de Educação. A Presidente
agradeceu a todos pelo trabalho no CME/PG, agradeceu a Deus que deu força a todos neste
ano tumultuado para a Educação, com muitos acontecimentos a nível nacional, estadual e
municipal. “Esperamos que o ano de 2017 seja um ano bom, considerando as mudanças,
pois nós educadores nunca devemos perder a esperança. Vamos renovar as nossas forças
com Deus, que mesmo conforme a religião de cada um nos permite celebrar o Natal, mesmo
não sendo cristãs, algumas pessoas sentem a Esperança contagiante pelo espírito natalino,
esperança de um ano novo melhor. Por isso vamos todos com esse mesmo espírito renovar
as forças, que vem da graça de Deus que nos dá essa energia. No ano de 2017, desejamos
poder realizar as atividades que não foram possíveis realizar neste, e sempre com uma
equipe de trabalho unida, forte, sensível às mudanças, com sabedoria, realizar formação,
estudos, traçar metas, sempre ligado ao crescimento das pessoas. Estas realizações são
necessárias não só no trabalho, mas na vida de cada um e, para isso, é importante parar um
pouco, refletir, fazer um exame de consciência.” A Presidente concluiu a sua fala
agradecendo aos conselheiros que “sempre estiveram prontos para o trabalho, mesmo sendo
voluntário, pois temos um grupo que trabalha para o bem comum”, bem como, agradeceu o
apoio da Secretaria Municipal de Educação, da sua equipe “que não mediu esforços para
atender às solicitações do CME/PG”. Em seguida a Presidente passou a palavra para a
Secretária Municipal de Educação, a qual cumprimentou os presentes e agradeceu a todos
“pois sempre sentiu do Conselho uma parceria muito grande, que desenvolve seu trabalho
com responsabilidade”. A Secretária Municipal de Educação, falou, também, que não foi um
ano fácil devido ao período eleitoral. Neste momento, falou a Secretária Esméria,
continuamos sofrendo alguns ataques da mídia, devido uma matéria que foi publicada no
Jornal Diário dos Campos (mostrou a manchete no jornal), dizendo que “uma vítima de abuso
sexual teria sido humilhada em escola de PG”. A Secretária Esméria contou que a equipe da
escola municipal, quando desconfiou que a criança poderia estar sofrendo abuso sexual,
devido a incontinência fecal, denunciou o caso para o Conselho Tutelar. “Falaram que a
pedagoga e a diretora humilhavam a criança, mas nós temos conhecimento que a pedagoga
é quem a ajudava, levava ao banheiro, limpava, dava roupas limpas, etc. Então, são
informações que divergem, mas que estamos atentos e também realizamos as verificações,
sindicâncias e, também, temos formações nessa área para pedagogas e professoras.” Então,
continuou a Secretária Municipal de Educação, “temos algumas poucas escolas municipais
que precisamos intervir que estão com problemas na equipe de gestão, mas vamos realizar
algumas mudanças, para o ano que vem.” A Secretária Esméria compartilhou com CME/PG,
________________________________________________________________________________
Conselho Municipal de Educação – CME - 1/2

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

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

que vai “redesenhar a inclusão, modificar a forma de atendimento das crianças com
deficiência, nas salas de aulas e na Salas de Recursos Multifuncionais – SRMs, pois são 256
crianças inclusas, porém, temos leis, propostas, temos profissionais, professores, tutores,
porém, nos parece que ninguém assume de fato essas crianças”, desabafou ela. A Secretária
de Educação explicou que “é por esse motivo, também, que não pretende contratar mais os
estagiários para a tutoria” e que vai “convidar a Professora Maria Virgínia (Bernardi Berger),
que trabalha com a Pedagogia Sistêmica, para fazer uma formação com os professores que
atendem os alunos da inclusão”. A Secretária Esméria falou, ainda, a respeito das Escolas de
Tempo Integral, informando que o número de alunos vai aumentar no ano de 2017. Ela
desejou a todos “um ano de 2017 abençoado, pois a crise financeira é geral, em todo país,
nos estados e municípios, pois o governo federal não está enviando as verbas para os
municípios, que é a verba da arrecadação dos impostos e, quando envia é só a metade ou a
terça parte do valor, portanto, não está fácil fazer os pagamentos, saldar as dívidas, mas
vamos conseguir. Que Deus nos abençoe”, concluiu a Secretária. A Presidente Sirlete Lemes
agradeceu os esclarecimentos e informações da Secretária Municipal de Educação e
convidou a todos para participarem da Confraternização de encerramento das atividades do
ano e de Natal. A Conselheira Irmã Edites Bet, aproveitou a oportunidade e deixou um lindo
cartão de Natal das Instituições Educacionais Sagrada Família, para os conselheiros e
demais convidados, presentes. Justificaram as suas ausências as seguintes Conselheiras:
Adriane de Lima Penteado, Kelly Cristina Camponês, Maria Odete Vieira Tenreiro, Marinete
de Fátima Schwab, Patrícia de Fátima Rodrigues, Perla Cristiane Enviy, Simone Barbosa
Fechner, Simone de Fátima Flach, Thaiane de Góis Domingues. Nada mais havendo, se
encerra a presente Ata de número cento e cinquenta e dois (152) a qual vai assinada por
mim, Eloina Chaves, Secretária Executiva do CME/PG e pelos Conselheiros titulares e
suplentes presentes na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Ponta
Grossa, do dia quatorze de dezembro do ano de dois mil e dezesseis.
Sirlete Lemes, Presidente do CME:
______________________________.
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Iolanda de Jesus (Sec. CME/PG):

______________________________.
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Clóris Jaworski Lopes:

______________________________.

85

Edites Bet:

______________________________.
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Elenice Sutil:

______________________________.

87

Ivonete Denise Roman:

______________________________.

88

Izolde Hilgemberg de Oliveira:

______________________________.

89

Leni Aparecida Viana da Rocha:

______________________________.
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Nilcéa Mottin de Andrade:

______________________________.

91

Osni Mongruel Júnior:

______________________________.

92

Rafaela Nogueira dos Santos Carlos:

______________________________.

93

Rosélia de Lourdes Ribeiro:

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

95

Jaqueline Ap. Caetano Pinto:

_______________________________.

96

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues:

______________________________.

97

Nágela Rigoni:

_______________________________.

98

Eloina Chaves (Secretária Executiva/CME)

______________________________.
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