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1.

ATA DE Nº 90 - CME

2.

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e onze, tendo por local a Sala

3.

de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os conselheiros

4.

do Conselho Municipal de Educação para Reunião Ordinária. A Presidente, Irmã

5.

Edites Bet, iniciou a reunião cumprimentando a todos e na sequência apresentou

6.

as justificativas de faltas dos seguintes conselheiros: Maria Elganei Maciel, Silvia

7.

Aparecida Medeiros Rodrigues, Ceres Benta Berthier Gehlen, Mabel de Bortoli,

8.

Rosana Nadal de Arruda Moura, Michele Rotta Telles, Marli Valença, Lusinete do

9.

Rocio dos Anjos Pereira, Cilmara de Fátima Buss de Oliveira. A Presidente

10.

agradeceu aos conselheiros presentes, lembrando que o CME é um ambiente de

11.

participação de todos e solicitou que fosse feita a leitura da ata número oitenta e

12.

nove, da reunião anterior, a qual foi aprovada, após o registro, em tempo, das

13.

justificativas de faltas dos conselheiros: Emanuel Gonsalves Penteado e Lindamir

14.

Koroviski. Logo após, a Presidente Irmã Edites Bet, deu sequencia à pauta da

15.

Reunião apresentando o Calendário do ano de dois mil e doze para análise e

16.

aprovação do Conselho Pleno. Os conselheiros Osni Mongruel Júnior e Manoel

17.

Gonsalves Penteado solicitaram para que as reuniões do CME fossem realizadas

18.

na segunda quarta-feira de cada mês e não na primeira como vem acontecendo,

19.

porque elas estão coincidindo com as reuniões do Conselho Municipal da Criança

20.

e do Adolescente do qual também são membros. A Presidente solicitou para que

21.

todos os conselheiros se posicionassem com relação à referida alteração das

22.

reuniões ordinárias do CME no Calendário para o ano de 2012, conforme a

23.

solicitação dos senhores conselheiros: Osni e Manoel. Todos os conselheiros,

24.

presentes, aprovaram a referida alteração do calendário, ficando agendada a

25.

primeira reunião ordinária do CME para o dia oito de fevereiro de dois mil e doze,

26.

bem como, demais reuniões mensais, subsequentes. O conselheiro Osni Mongruel

27.

Júnior observou a forma com que são feitos os registros das Atas do CME, em que

28.

os conselheiros tomam conhecimento da ata escrita, somente na data da reunião

29.

seguinte, perdendo-se um tempo precioso no início de cada Reunião Ordinária,

30.

para leitura, para as considerações e para a aprovação da mesma. O conselheiro

31.

sugeriu para que a ata fosse digitada e enviada nos “e-mails” dos conselheiros

32.

que estiveram presentes na reunião, para as observações pertinentes e no dia da

33.

reunião só assinariam a ata para a sua validação, em reunião plenária.
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34.

presidente Irmã Edites concordou com a alteração, com a ressalva de que

35.

devemos cuidar para que estas atas sejam, primeiramente, guardadas em uma

36.

pasta, para ao final de cada ano, providenciar a encadernação, com as

37.

identificações necessárias para o devido arquivamento. Na sequência solicitou aos

38.

demais conselheiros para que se posicionassem a respeito da referida proposta e

39.

todos foram favoráveis. Portanto, a partir do ano de 2012, as atas serão

40.

digitadas para posteriormente ser montado o Livro Ata do referido ano.

41.

Exceto esta ata que será registrada duas vezes: a primeira manuscrita no

42.

Livro Ata do CME e a segunda, digitada, será guardada com as demais para a

43.

encadernação para que haja a referência em ambos os livros com relação à

44.

alteração da forma de registro e arquivamento das atas do CME. A presidente Irmã

45.

Edites, dando continuidade aos assuntos do Calendário do CME para o ano de

46.

2012, apresentou também a Indicação e Deliberação 003/2011, a qual obteve

47.

votação favorável do plenário. O Calendário do CME de 2012 terá mais um dia

48.

destinado às reuniões das Câmaras, para os casos em que os assuntos a serem

49.

discutidos demandem um maior tempo para conclusão dos estudos, análises e

50.

elaboração de pareceres, sendo que foi escolhida/votada a quarta quarta-feira de

51.

cada mês. Aproveitando a oportunidade a presidente solicitou aos conselheiros

52.

que se posicionassem com relação à composição das Câmaras de Educação

53.

Infantil e do Ensino Fundamental do CME, visto que o Regimento Interno do CME

54.

já foi aprovado através do Decreto nº 5.590, publicado no dia 18/11/201. Cada

55.

conselheiro titular terá a oportunidade de escolher em qual Câmara participará,

56.

lembrando que para a composição da Câmara de Educação infantil deverão ser 10

57.

(dez) membros, e para a do Ensino Fundamental serão 11 (onze) membros, sendo

58.

que a prioridade de escolha será para os conselheiros que possuírem um

59.

significativo conhecimento técnico referente ao nível de ensino, respectivo a cada

60.

Câmara. A Presidente lembrou, ainda, que o conselheiro suplente deverá

61.

acompanhar o seu titular na Câmara em que ele escolher e que na falta deste, terá

62.

direito a voz e voto. E que neste dia, em que alguns conselheiros titulares

63.

justificaram suas ausências os suplentes assumem a posição de seus respectivos

64.

titulares, para a escolha da Câmara, pois não podemos adiar e ou prolongar por

65.

várias reuniões uma decisão tão importante. As câmaras, a priori, ficaram assim

66.

compostas: Câmara de Educação Infantil os conselheiros, Marislei de Fátima
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67.

Zaremba Martins, Maria Julieta Weber Cordova, Elenice Sutil Motin, Emanuel

68.

Gonsalves Penteado, Osni Mongruel Junior, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues,

69.

Patrícia Canavez representando a conselheira

70.

preenchendo sete vagas das dez disponíveis para esta Câmara; portanto, falta o

71.

preenchimento de três vagas para a sua composição. Os conselheiros que

72.

escolheram a Câmara de Ensino Fundamental são os seguintes: Elizabeth Regina

73.

Streisky de Farias, Maria Marilei Soistak, Hercília Kuhn Henneberg, Dione

74.

Woiciechowski Lopes, Tinaly Lievore, representando a sua titular Marli Valença,

75.

Jussara Chaves Pedroso, Ana Lúcia dos Santos Kulcheski, Teresa Jussara

76.

Luporini, somando ao todo oito conselheiros havendo, portanto, três vagas para a

77.

composição dos onze membros da Câmara de Ensino Fundamental. A presidente

78.

Irmã Edites Bet poderá escolher a Câmara que irá compor, porém, enquanto

79.

presidente terá livre acesso nas reuniões de ambas às câmaras, considerando o

80.

contido no artigo 18 do Regimento Interno do CME. A conselheira Teresa Jussara

81.

Luporini sugeriu que a escolha dos Coordenadores que irão presidir cada câmara

82.

ficasse para a primeira reunião do dia oito de fevereiro do ano de dois mil e doze,

83.

porque ainda faltam vagas para serem preenchidas em ambas as câmaras. A

84.

presidente Irmã Edites dando sequência à pauta, apresentou os processos

85.

encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação de prorrogação e de

86.

cessação de autorização de funcionamento da Educação Infantil. Justificou que os

87.

pareceres dos referidos processos foram aprovados “ad referendum”, conforme o

88.

previsto no artigo vinte e oito do Regimento Interno, para não prejudicar os

89.

estabelecimentos de ensino que precisam da Resolução publicada, ainda este ano

90.

para os fins legais. Os estabelecimentos de ensino são os seguintes: Escolas

91.

Municipais, Doutor Guilherme Heller Bauer, Professora Adelaide Thomé Chamma,

92.

Prefeito Theodoro Batista Rosas, Professora Ana de Barros Holzmann. Escolas e

93.

Centros privados/ particulares: Escola Tales de Mileto, Centro de Educação Infantil

94.

Néo Master – Subsede I (Girassol), Centro de Educação Infantil Maria Imaculada,

95.

Centro de Educação Infantil Santo Ângelo. Todos estes processos são de

96.

prorrogação da autorização do funcionamento da Educação Infantil, exceto o

97.

último que também solicitou a alteração da denominação. Além de outros dois, o

98.

Centro de Educação Infantil SESI – PG e o Centro de Educação Infantil Algodão

99.

Doce, que solicitaram a cessação definitiva de funcionamento. A presidente Irmã
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100.

Edites Bet falou também, que os processos estariam disponíveis para a

101.

apreciação dos conselheiros presentes. Para o ano de dois mil e doze os

102.

processos recebidos serão analisados e os pareceres serão emitidos e aprovados,

103.

também, pelas respectivas câmaras do CME. Com relação às correspondências

104.

recebidas a Presidente apresentou o Ofício Circular nº 026/2011, enviado pela

105.

Secretaria Municipal de Educação, solicitando a indicação de representantes do

106.

CME para participarem do Fórum Permanente de Acompanhamento e Avaliação

107.

da Execução do Plano Municipal de Educação instituído através do Decreto

108.

Municipal nº 5.078 publicado no Diário Oficial do Município no dia 24/05/2011. As

109.

conselheiras Maria Marilei Soistak e Sandra Margarete Inglês dos Santos serão as

110.

nossas representantes, sendo a primeira titular e a segunda, suplente. O CME

111.

recebeu também um ofício da Drª Jussara Ayres Bourguignon professora e

112.

orientadora da aluna Liriane Pires de Goes, do Curso de Serviço Social da

113.

Universidade Estadual de Ponta Grossa, solicitando acessos aos arquivos de

114.

documentos do CME para subsidiar a sua pesquisa sobre “O papel do Conselho

115.

Municipal de Educação e dos Direitos da Criança e do Adolescente no

116.

fortalecimento da rede de proteção social no município de Ponta Grossa-PR”.

117.

Ficou decidido que os documentos poderão ser consultados pela aluna Liriane,

118.

ficando a mesma ciente de que os originais não poderão ser retirados da sede do

119.

Conselho, sendo que a Secretária Eloina Chaves ficará responsável pelo

120.

atendimento à aluna e o zelo com os arquivos do CME. A presidente Irmã Edites

121.

Bet encerrou a pauta da reunião e convidou os conselheiros para a participação na

122.

Confraternização de Natal. Todos os conselheiros ficaram em pé para a leitura da

123.

mensagem: “É Natal”, ao som da música do Menino Jesus, para a reflexão sobre

124.

os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou há dois mil anos, para que

125.

possamos viver em paz. “Ama teu próximo como a ti mesmo e irradie luz, paz e

126.

saúde e, sobretudo, muito amor, sabedoria e otimismo! Deixemos que a

127.

solidariedade toque o coração, que a fé e a esperança no futuro possam reviver a

128.

cada dia em nossos corações, pois foi esse mesmo amor que fez Jesus descer do

129.

céu para morar no meio de nós. A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em

130.

silêncio de nosso coração e aquece com ternura o coração daqueles que nos

131.

acompanham em nossa caminhada pela vida. ELE nos espera e quer infundir em

132.

nosso coração a vontade de fazer o bem, de construir um mundo de paz.” A
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133.

conselheira Teresa Jussara fez os agradecimentos, em nome da Secretaria

134.

Municipal de Educação, à Presidente Irmã Edites Bet e aos demais conselheiros

135.

do CME. Aproveitou para anunciar o prêmio recebido por um aluno da Escola

136.

Municipal Maria Eulina Santos Scheena, do Instituto Airton Senna. Todos os

137.

conselheiros aplaudiram. A presidente convidou a todos para participarem do

138.

“coofee break”, dando continuidade à confraternização de Natal e de encerramento

139.

das reuniões do ano de 2011 do Conselho. Nada mais havendo, encerra-se a

140.

presente ata, a qual vai assinada por todos os conselheiros presentes na reunião:,.

141.

Ponta Grossa sete de dezembro de dois mil e onze.

142.

Irmã Edites Bet, Presidente:

143.

Elizabeth Regina S. Farias, Vice Presid.: _______________________________.

144.

Marta Burda Schastai:

_______________________________.

145.

Marislei de Fª. Zaremba Martins:

_______________________________.

146.

Teresa Jussara Luporini:

_______________________________.

147.

Alexsandra de Fª. Scorsim Bitecouski:

_______________________________.

148.

Dione Woiciechowski Lopes:

_______________________________.

149.

Ana Lúcia dos Santos Kulcheski:

_______________________________.

150.

Débora Taborda Franco:

_______________________________.

151.

Hercília Kuhn Henneberg:

_______________________________.

152.

Sandra Margarete Inglês dos Santos:

______________________________.

153.

Maria Julieta Weber Cordova:

______________________________.

154.

Maria Marilei Soistak:

______________________________.

155.

Osni Mongruel Júnior:

______________________________.

156.

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues:

______________________________.

157.

Elenice Sutil Motin:

______________________________.

158.

Emanuel Gonsalves Penteado:

______________________________.

159.

Jussara Chaves Pedroso:

______________________________.

Patrícia Canavez Hovorusko:

______________________________.

Tinaly Lievore, Secretária CME:

______________________________.

160.

_______________________________.

___________________________ _____________________________________
Eloina Chaves – Secretária Executiva/CME:_____________________________.
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