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ATA DE Nº 185 – CME
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 – Gestão 2017-2020, para a Reunião Ordinária. A Presidente Ceres Benta
Berthier Gehlen cumprimentou a todos e deu início à reunião lendo a seguinte
mensagem: “Por que deixamos tudo para depois? Depois eu ligo. Depois eu faço. Depois
eu falo. Depois eu mudo. Deixamos tudo para depois, como se depois fosse o melhor. O
que não entendemos é que: depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o
encanto se perde, depois o cedo fica tarde, depois a saudade passa, depois tanta coisa
muda, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece, depois o dia anoitece, depois
a vida acaba. Não deixe nada para ‘depois’, porque na espera do ‘depois’, você pode
perder os melhores momentos, as melhores experiências, os melhores amigos, os
maiores amores, e todas as bênçãos que Deus tem para você. Lembre-se que o ‘depois’
pode ser tarde demais. O dia é hoje.” (Autor desconhecido). Após esse momento de
reflexão a Presidente Ceres fez a apresentação das correspondências recebidas as
quais foram: Ofício do CMDCA nº 426/2019-SME/PG – de 15/10/2019, informando sobre
a indicação da nova Representante Suplente no CME/PG, Claudia Daniela Coneglian,
para compor a vaga junto da Conselheira Titular, Leni Aparecida Viana da Rocha. Em
seguida a Presidente apresentou o ofício do Sindicato das Escolas Particulares do
Paraná - SINEPE/PR – Campos Gerais de nº 28/2019 de 31/10/2019, referente ao
Convite para a Presidente do CME/PG e demais membros para participarem do evento
dos 70 anos do SINEPE/PR. Estiveram presentes neste evento, a Presidente Ceres, o
Conselheiro Osni Mongruel Júnior, Presidente do SINEPE/PR – Regional Campos
Gerais, a Conselheira e Vice-Presidente do CME e Coordenadora junto ao SINEPE-PR,
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, bem como as Conselheiras Francisley Pimentel
Fagundes e Leni Aparecida Viana da Rocha. O evento aconteceu na data de 08/11/2019,
das 18h30 às 22h, no Auditório da UniCESUMAR, sito a Rua Desembargador
Westphalen, nº 60, Bairro Oficinas, Ponta Grossa-PR. Na ocasião foram ministradas três
palestras importantes: 1. “Novos tempos da Educação” – por Esther Cristina Pereira –
Presidente do SINEPE-PR; 2. “PISA para escolas particulares” – por Ademar Batista
Pereira – Presidente do FENEP – Federação Nacional das Escolas Particulares e 3.
“Valores para a felicidade no palco da escola” – Rogério Mainardes – Membro da
Diretoria do SINEPE-PR. A Presidente Ceres, os demais conselheiros do CME/PG que
participaram do evento, teceram muitos elogios quanto ao excelente nível das palestras
e dos respectivos palestrantes, considerando a qualidade, a relevância das temáticas,
bem como, o conhecimento e a desenvoltura de cada ministrante. A Presidente Ceres,
após o repasse das correspondências passou a palavra para Conselheira Iolanda de
Jesus, Representante da SME, para tratar do assunto referente as Diretrizes Curriculares
da SME para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, com as
alterações em consonância com a Base Nacional Comum Curricular. A Conselheira
Iolanda explicou que “ainda não foi possível disponibilizar as versões finais completas e
impressas das Diretrizes Curriculares da SME (da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais) para o Conselho, devido ao tamanho, número de páginas
dos volumes, porém já pode disponibilizar as versões on line. Desta forma, fez uma breve
apresentação das Diretrizes no data show, focando nas partes principais do currículo de
cada etapa. Enfatizou que “a proposta é fazer a Deliberação do CME/PG das Diretrizes
Curriculares da SME, na mesma linha da Nacional e da Estadual, porém colocando nos
nossos moldes com relação as especificidades de cada etapa de ensino. A Conselheira
relembrou “a forma com que as Diretrizes Curriculares da SME foram sendo construídas,
desde o ano de 2017, em toda a Rede Municipal, com os diretores, os pedagogos e
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professores, por meio de grupos de estudos nas Escolas Municipais e Centros
Municipais de Educação Infantil – CMEIs, bem como nas orientações, reuniões
pedagógicas, palestras, cursos, entre outros, desenvolvidos pela SME, para chegar nas
versões finais neste ano (2019)”. A Conselheira Iolanda propôs, também, “que cada
conselheiro faça um estudo, uma análise individual do material que será disponibilizado,
nesse recesso de férias que teremos, considerando o fato de que temos só mais uma
Reunião, a de dezembro e última do ano, e que iniciemos os trabalhos da elaboração
em fevereiro do ano que vem, para não aprovar rapidamente e corrermos o risco de
aprovar com algum erro, faltando algum amparo legal, deixando algumas dúvidas como
foi a do corte etário no final do ano passado. Ano que vem, cada Câmara a de Educação
Infantil e a do Ensino Fundamental, poderá se reunir para estudarem as Diretrizes
Curriculares da SME, específicas das respectivas etapas de ensino.” A Conselheira
perguntou aos conselheiros a respeito de fazer uma Deliberação abrangendo as duas
etapas de ensino ou fazer deliberações separadas uma para a Educação Infantil e outra
para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Concluiu. As Conselheiras Nilcéa Mottin de
Andrade e Francisley Pimentel Fagundes, entre outras, defenderam que sejam
elaboradas duas, sendo uma para cada etapa, considerando suas especificidades
curriculares e porque os fascículos são separados. Após demais manifestações a
respeito do assunto a Conselheira Iolanda concluiu sua apresentação. A Presidente
Ceres perguntou aos conselheiros titulares e suplentes com direito a voto, presentes, se
estavam de acordo com a proposta apresentada e todos se manifestaram positivamente
para que as Deliberações das Diretrizes da SME sejam elaboradas e aprovadas durante
as reuniões do primeiro semestre do ano que vem. A Conselheira Iolanda, lembrou aos
conselheiros que após a aprovação das Deliberações das Diretrizes Curriculares
teremos os trabalhos para os estudos e elaboração da Deliberação referente as escolas
municipais de tempo integral. Em seguida a Conselheira Iolanda apresentou a minuta do
Calendário das Reuniões do Conselho Municipal de Educação para o ano de 2020, para
apreciação e aprovação. O Calendário do CME-PG/2020 foi aprovado com as seguintes
datas para as reuniões ordinárias, continuando na quarta-feira da segunda semana do
mês, exceto quando na 2ª quarta-feira do mês cair num feriado, recesso, férias, entre
outros eventos da SME ou do Município, que envolvam a maioria dos conselheiros e/ou
da presidência executiva do CME/PG. Ainda, os conselheiros já estabeleceram para o
Calendário de 2020, uma data para os trabalhos da Eleição e outra data para a Cerimônia
de Posse da Nova Gestão, considerando que o encerramento da Gestão atual
2017/2020, será em 24 de agosto do ano que vem. Na sequência a Presidente Ceres
repassou os processos encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação, para a
análise e emissão dos Pareceres pela Câmara de Educação Infantil os quais foram:
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO NÚCLEO SANTA MARTA –
Alteração da Denominação para: Centro Municipal de Educação Infantil Professora
Lindamara Paciesny. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 31 DE MARÇO – Cessação
Definitiva da Autorização de Funcionamento do CEI. Ambos os processos tiveram
pareceres favoráveis. Justificaram suas ausências os seguintes Conselheiros: Adriana
Mara de Souza Lima, Angélica Maria Mendes Pozzebon, Eliane Cristina Pereira da Silva,
Ester Mendes Levandoski, Izolde Hilgemberg de Oliveira, Reinaldo Luan Rodrigues,
Rosimere Dobrowolski, Rosélia de Lourdes Ribeiro, Sandra Margarete Inglês dos
Santos, Silvana Zdebski Lemos, Valquíria Koehler de Oliveira. Nada mais havendo a
Presidente encerrou a reunião, assim como se encerra a presente Ata de número cento
e oitenta e cinco (185) 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, aos treze dias do mês
de novembro do ano de dois mil e dezenove.
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Ceres Benta Berthier Gehlen, Presidente:
_________________________.
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Vice Pres.:
_________________________.
Iolanda de Jesus:
_________________________.
Adriane de Lima Penteado:
_________________________.
Daiana Camargo:
_________________________.
Francisley Pimentel Fagundes:
_________________________.
Jeolcinéia Reinecke Mulinari Cardoso:
_________________________.
Leni Aparecida Viana da Rocha:
_________________________.
Luciana Bernadete Maior Correia:
_________________________.
Marise Teresinha Enviy:
_________________________.
Nilcéa Mottin de Andrade:
_________________________.
Rosângela Maria Graboski:
_________________________.
Sirlete Lemes:
_________________________.
Vera Lúcia Martiniak:
_________________________.
Participaram da Reunião, ainda, o(as) seguinte(s) Conselheiro(as) Suplente(s):
Claudia Daniela Coneglian:
_________________________.
Nágela Rigoni, (Sec. CME):
_________________________.
Osni Mongruel Júnior:
_________________________.
Eloina Chaves (Secretária Executiva/CME)
_________________________.
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