Av. Visconde de Taunay, nº 950, Ronda, CEP. 84.051-900 –PG-PR - FONE: (42)3220-1211 - Secretaria Municipal de Educação, sala 11, no 1º Subsolo da Pref. Mun de PG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ATA DE Nº 187 – CME
Aos onze dias do mês de dezembro 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 com a apresentação da
correspondência recebida a qual foi: o memorando da Secretaria Municipal de Educação
nº 808/2019 de 05/12/2019 solicitando a vistoria Conjunta da SME, CME/PG e com a
Vigilância Sanitária, considerando o Ofício do CME/PG nº 021/19 de 18/11/2019-DOM –
Referente a situação irregular de funcionamento do CEI - Centro de Educação Infantil PróEnsino Kids, situado na Rua 15 de Setembro, nº 1257, Bairro Neves, mantido por Ana
Glauce Castelo Branco Pereira Barbosa-ME, CNPJ 26.953.812/0001-45. Neste Ofício o
Conselho deu um prazo de uma semana a partir da data da entrega do ofício para a
responsável legal pelo CEI entregar a documentação faltante para a conclusão do
Processo de Credenciamento e Autorização de Funcionamento do referido CEI. A
Responsável entregou a maioria dos documentos que lhe foi possível, porém, ficaram
faltando a Licença Sanitária (Vigilância Sanitária) e o Alvará (Divisão de Rendas e
Atividades Econômicas), ambos vinculados ao mesmo processo que tramita entre esses
dois setores da Prefeitura Municipal. Portanto, a vistoria em conjunto no local,
principalmente, junto da Vigilância Sanitária, cujo órgão pode emitir laudo e termo de
interdição, quando é o caso. A Vistoria foi realizada na data de 10 de dezembro do corrente
ano, no período da manhã. Participaram da Vistoria os seguintes órgãos e seus
respectivos membros: Secretaria Municipal de Educação: Eloina Chaves, Nágela Rigoni
e Marise Terezinha Enviy, bem como Rafaelly Aparecida Pedroso da Assessoria de
Proteção dos Direitos da Criança/Assistência Social da SME, representando Leni
Aparecida Viana da Rocha; da Vigilância Sanitária: os fiscais Cleber Rodrigo Lopes e
Sônia Regina Santos Alvarez; do Conselho Tutelar: Daiane Arruda Marçal Borges e Luci
Mara Nadolny, a qual também foi representando o CME/PG. Os referidos órgãos
vistoriariam o CEI, o qual apresentou algumas irregularidades que serão, devidamente,
descritas nos laudos ou relatórios próprios, sendo que a SME vai aguardar o
Relatório/Processo da Vigilância Sanitária e os demais órgãos que participaram da vistoria
para poder concluir o relatório e tomar as medidas cabíveis com relação ao Processo de
Credenciamento e de Autorização de Funcionamento do CEI. Os membros do Conselho
Tutelar aproveitaram a vistoria para verificar uma denúncia encaminhada pelo Ministério
Público de um pai que matriculou o filho nesse mesmo CEI o qual, conforme informações
da Proprietária, foi por um curto prazo e, logo em seguida, acusou que o filho sofreu maus
tratos na referida instituição. Ela comentou que “o pai fez isso porque não queria pagar a
mensalidade atrasada”, pois foi logo depois que cobrou o pai do aluno que ele fez essa
denúncia. A SME ficará no aguardo, também, do relatório do Conselho Tutelar e, ainda,
do ofício do Ministério Público que sempre pede informações quando recebe denúncias
das instituições de ensino vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino. Da mesma forma
o posicionamento do CME/PG SME visto que precisa aguardar os laudos e/ou relatórios
de cada órgão que vistoriou o CEI Pró Ensino Kids para tomar as providências
necessárias. Com a chegada da Secretária Municipal de Educação Esméria de Lourdes
Saveli a Presidente Ceres deu uma pausa nos assuntos da pauta e lhe passou a palavra.
A Secretária Esméria cumprimentou a todos, agradeceu pelos trabalhos prestados no
decorrer de mais um ano, enfatizou que “as políticas, os governos passam, mas as
políticas bem consolidadas permanecem”. Os professores da Rede Municipal e também
a minha equipe são, na maioria profissionais concursados, os quais podem dar
continuidade nesses projetos, pois eu tenho uma parcela bem pequena de assessores
contratados. Temos a Escola de Tempo Integral, precisamos consolidar isso, que o
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Conselho Municipal consolide como norma, para que não seja apenas uma política de
governo, mas uma política para ensino público municipal de Ponta Grossa”. A Secretária
Esméria falou ainda que “este ano foi um ano de muitas premiações, estamos
desenvolvendo uma aprendizagem por meio das metodologias ativas que estão aí postas,
visitem nossas escolas, duas delas 90% já sabem ler e esperamos atingir o IDEB - Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica. Este é o resultado do trabalho que se fez que
se alcançou.”, concluiu a Secretária Municipal de Educação, a qual falou sobre estes e
outros assuntos de uma forma bem descontraída e logo após se despediu de todos e
desejou uma feliz confraternização de final de ano, bem como agradeceu o convite para
permanecer, porém justificou a impossibilidade devido aos demais compromissos da sua
agenda. A Presidente Ceres agradeceu a presença da Secretária Esméria, em nome de
todos os conselheiros e, na sequência, prosseguiu com os trabalhos da pauta distribuindo
os Processos encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação, para a análise e
emissão dos Pareceres pela Câmara de Educação Infantil e pela Câmara do Ensino
Fundamental, respectivamente, os quais foram: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL MARIA IMACULADA – Renovação do Credenciamento e Renovação da
Autorização de Funcionamento do CEI. CENTRO MUNICIPAL PROFESSORA HELENA
KOLODY – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CEHELENA) FASE – I (Anos Iniciais
do Ensino Fundamental) – Renovação do Credenciamento e Renovação da Autorização
de Funcionamento do CEHELENA. Ambos os processos tiveram pareceres favoráveis.
Concluídos os trabalhos a Presidente Ceres convidou a todos para a confraternização – o
coffee brack cedido pela SME e a troca de presentes do “amigo secreto”. Justificaram suas
ausências os seguintes Conselheiros: Izolde Hilgemberg de Oliveira, Jeolcinéia Reinecke
Mulinari dos Santos, Ester Mendes Levandoski, Reinaldo Luan Rodrigues, Rosimere
Dobrowolski, Sandra Margarete Inglês dos Santos, Vera Lucia Martiniak. Nada mais
havendo a Presidente encerrou a reunião. Da mesma forma, encerra-se a presente Ata
de número cento e oitenta e sete (187) 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 11 dias
do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.
Ceres Benta Berthier Gehlen, Presidente:
_________________________.
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Vice Pres.:
_________________________.
Nágela Rigoni (Secretária do CME/PG:
_________________________.
Adriane de Lima Penteado:
_________________________.
Angélica Maria Mendes Pozzebon:
_________________________.
Daiana Camargo:
_________________________.
Ir. Edites Bet:
_________________________.
Francisley Pimentel Fagundes:
_________________________.
Leni Aparecida Viana da Rocha:
_________________________.
Marise Teresinha Enviy:
_________________________.
Nilcéa Mottin de Andrade:
_________________________.
Perla Cristiane Enviy:
_________________________.
Rosélia de Lourdes Ribeiro:
_________________________.
Silvana Zdebski Lemes:
_________________________.
Sirlete Lemes:
_________________________.
Valquíria Koehler de Oliveira:
_________________________.
Participaram da Reunião, ainda, o(as) seguinte(s) Conselheiro(as) Suplente(s):
Eliane Cristina Pereira da Silva:
_________________________.
Luci Mara Nadolny:
_________________________.
Luciana Bernadete Maior Correia:
_________________________.
Eloina Chaves (Secretária Executiva/CME)
_________________________.
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