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1.

ATA DE Nº 91 - CME

2.

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, tendo por local a

3.

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

4.

conselheiros do Conselho Municipal de Educação para a Reunião Ordinária. A

5.

Presidente, Irmã Edites Bet, iniciou a reunião dando as boas vindas a todos os

6.

conselheiros. Em seguida leu uma mensagem motivacional, dizendo que é o dever

7.

de todos nós sermos bons irmãos, fazendo a diferença na sociedade em que

8.

vivemos. A Presidente perguntou aos conselheiros a respeito da aprovação da Ata

9.

que foi enviada por “email” para a leitura prévia, se havia a necessidade de fazer a

10.

leitura da mesma, na reunião plenária, antes de passar para as assinaturas,

11.

lembrando que seriam duas atas de número noventa para assinar: a manuscrita do

12.

livro ata nº três, do Conselho Municipal de Educação e a digitada que será

13.

guardada em arquivo próprio para a devida encadernação ao final do ano. Os

14.

conselheiros concordaram que não haveria a necessidade da leitura e somente

15.

das assinaturas para a validação das referidas atas. A Presidente Irmã Edites

16.

passou para o próximo item da pauta referente às correspondências recebidas,

17.

sendo: o convite, o regimento interno e a ficha de inscrição para a participação da

18.

1ª Conferência Regional Sobre Transparência e Controle Social, a qual estará

19.

acontecendo no dia nove de fevereiro do corrente ano, no Auditório do Campus

20.

Central da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, das 07:30 às 18:00.

21.

As conselheiras Ceres Benta Berthier Gehlen e Luzinete do Rocio dos Anjos

22.

Pereira serão as nossas representantes na referida conferência. A Presidente fez a

23.

leitura dos objetivos do Regimento Interno da Conferência sendo os principais:

24.

promover a transparência pública, estimular a participação da sociedade e do

25.

poder público da região dos Campos Gerais no acompanhamento e controle da

26.

gestão pública, contribuindo para um controle social mais efetivo e democrático.

27.

Na sequência leu o Ofício 0949/2011-CMDCA de 14/12/2011, referente à

28.

solicitação da indicação de dois representantes do CME, sendo um titular e um

29.

suplente para participarem da Comissão Municipal Intersetorial de Convivência

30.

Familiar e Comunitária – criada pela Resolução nº 019/11, enviada em anexo. A

31.

Presidente comunicou aos conselheiros que este ofício chegou após a última

32.

reunião do CME em que os conselheiros já estavam em recesso/férias e que, por

33.

este motivo, os conselheiros foram contatados via telefone, para sabermos quais
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34.

poderiam estar nos representando neste evento. A conselheira: Jussara Chaves

35.

Pedroso será a nossa representante titular e a conselheira Débora Taborda Franco

36.

a suplente, através do ofício nº 043/11-CME de 20/12/2011, encaminhado à

37.

Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a Srª Jane Márcia

38.

Carneiro Villaca. O Conselho Municipal de Educação recebeu também, alguns

39.

livros encaminhados pelo Ministério da Educação-MEC, sendo eles: o Caderno nº

40.

12 – Conselho Escolar e sua organização em fórum/PDE-MEC – Programa de

41.

Fortalecimento dos Conselhos Escolares; o Livreto sobre as Diretrizes Curriculares

42.

Nacionais para a Educação Infantil – Resolução nº 5, de 15/12/2009 e o Livro

43.

“Deixa eu Falar!” – da Rede Nacional da Primeira Infância do Fundo Nacional de

44.

Desenvolvimento da Educação – Secretaria de Educação Básica – MEC. A

45.

Presidente fez a leitura de alguns depoimentos das crianças contidas neste último

46.

livro. Na sequência a Presidente Ir. Edites passou para a conclusão da

47.

Composição das Câmaras do Conselho Municipal de Educação: de Educação

48.

Infantil e do Ensino Fundamental, abrindo a oportunidade para que alguns

49.

conselheiros, que não estiveram presentes na última reunião do CME em 2011,

50.

fizessem as suas escolhas. A conselheira Cilmara de Fátima Buss de Oliveira

51.

escolheu a Câmara de Educação Infantil. A Presidente Irmã Edites Bet comunicou

52.

que ficará, oficialmente, na Câmara do Ensino Fundamental, mas participará da

53.

Câmara de Educação Infantil, sempre que possível e/ou se fizer necessária a sua

54.

presença. A Presidente falou que os componentes de cada câmara deverão se

55.

reunir para a escolha dos seus coordenadores e relatores. Em seguida a

56.

presidente apresentou o Processo de Cessação do Centro de Educação Infantil

57.

Dom Geraldo Micheletto Pellanda, que decidiu encerrar suas atividades e passar

58.

as matrículas dos alunos para a responsabilidade da Secretaria Municipal de

59.

Educação. Portanto foi necessário o CME emitir o Parecer de Cessação “ad

60.

referendum”, com a assinatura, apenas, da Presidente, tendo em vista a urgência

61.

para a publicação da Resolução e a Criação do Centro Municipal de Educação

62.

Infantil, que manterá a homenagem ao Bispo Dom Geraldo Micheletto Pellanda em

63.

sua denominação. Por último a Presidente solicitou aos conselheiros que fizessem

64.

um estudo, prévio, da Lei nº 12.101/2009, a qual trata das entidades beneficentes

65.

vinculadas à Educação tendo em vista a emissão de uma Deliberação para a

66.

normatização das inscrições destas entidades, no Conselho Municipal de

67.

Educação, sendo que ficou agendado o dia vinte e nove de fevereiro do corrente
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68.

ano, para a Reunião Extraordinária do CME juntamente à reunião das Câmaras,

69.

para os encaminhamentos dos trabalhos. A Presidente leu as justificativas de

70.

ausências dos seguintes conselheiros: Lindamir Koroviski, Sandra Margarete

71.

Inglês dos Santos, Rosana Nadal de Arruda Moura. Ao encerrar a reunião a

72.

Presidente Irmã Edites Bet solicitou que cada conselheiro abraçasse duas ou mais

73.

pessoas que ainda não tinham cumprimentado este ano, desejando a todos um

74.

ótimo ano no CME. Nada mais havendo, encerro a presente Ata que vai assinada

75.

por todos os presentes. Ponta Grossa, oito de fevereiro do ano de dois mil e doze.

76.

Participaram desta reunião os seguintes Conselheiros:

77.

Irmã Edites Bet, Presidente:

78.

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

79.

Marta Burda Schastai:

_______________________________.

80.

Maria Elganei Maciel: :

_______________________________.

81.

Marislei de Fª. Zaremba Martins:

_______________________________.

82.

Teresa Jussara Luporini:

_______________________________.

83.

Alexsandra de Fª. Scorsim Bitecouski:

_______________________________.

84.

Dione Woiciechowski Lopes:

_______________________________.

85.

Ceres Benta Berthier Gehlen:

_______________________________.

86.

Ana Lúcia dos Santos Kulcheski:

_______________________________.

87.

Hercília Kuhn Henneberg:

_______________________________.

88.

Maria Julieta Weber Cordova:

______________________________.

89.

Maria Marilei Soistak:

______________________________.

90.

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues:

______________________________.

91.

Elenice Sutil Motin:

______________________________.

92.

Emanuel Gonsalves Penteado:

______________________________.

93.

Marli Valença:

______________________________.

94.

Tinaly Lievore, Secretária CME:

______________________________.

95.

Jussara Chaves Pedroso:

______________________________.

96.

Lusinete do Rocio dos Anjos Pereira:

______________________________.

97.

Patrícia Canavez Hovorusko:

______________________________.

98.

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira:

_____________________________.

_______________________________.

________________________________________________________________
Eloina Chaves – Secretária Executiva/CME:_____________________________.
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