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ATA DE Nº 104 – CME 1 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, tendo por local a 2 

Sala de Reuniões da SME, reuniram-se os Conselheiros do Conselho Municipal de 3 

Educação para a Reunião Ordinária. A Presidente Ir. Edites Bet, cumprimentou os 4 

conselheiros desejando um  bom dia a todos e convidou os conselheiros para o 5 

momento inicial de silêncio, reflexão e oração, buscando a paz de Deus e a sua 6 

orientação Divina, lembrando o que Jesus Cristo nos falou: “venham todos que o 7 

meu fardo é leve e meu jugo é suave”, para que possamos ter clareza, sabedoria 8 

sob a luz e a humildade do Senhor e tomar as decisões corretas e que tudo o que 9 

fizermos seja para a Glória do Senhor nosso Deus. Em seguida a Presidente Ir. 10 

Edites deu início aos trabalhos do CME solicitando para que a Secretária Executiva 11 

do CME fizesse a leitura da Ata nº 102 (cento e dois) da Reunião Extraordinária de 12 

28/11/12, para a sua aprovação. Na seqüência solicitou para que fosse exposto na 13 

tela de projetor “Data Show” o Calendário das Reuniões do CME do ano de 2013, 14 

para a apreciação e a votação dos conselheiros presentes. No Calendário para o 15 

ano de 2013 ficaram estabelecidas as seguintes datas para as Reuniões Ordinárias 16 

do Conselho Pleno:  dia 27 (vinte e sete) de Fevereiro, no dia 13 (treze) de Março; 17 

dia 10 (dez) de Abril; dia 08 (oito) de Maio; dia 12 (doze) de Junho; dia 10 de Julho; 18 

dia 14 de Agosto; dia 11 (onze) de Setembro; dia 09 (nove) de Outubro; dia 13 19 

(treze) de Novembro e dia 11 (onze) de Dezembro. As Reuniões do CME 20 

continuarão na 2ª (segunda) quarta-feira de cada mês, exceto pela primeira reunião, 21 

que a princípio estava agendada para a data de 20/02/13, tendo em vista aos 22 

recessos e feriados de Carnaval, mas que foi alterada para a data de 27/02/13 a 23 

pedido do Conselheiro Osni Mongruel Júnior, lembrando que o dia 20 de fevereiro 24 

coincidiria com a Reunião do CMDCA – Conselho Municipal do Direito da Criança e 25 

do Adolescente, cuja qual é na terceira quarta-feira de cada mês. As Reuniões do 26 

CME em 2013 continuarão, no período da manhã, tendo início às 08h30 (oito horas 27 

e trinta minutos) até as 11h30 (onze horas e trinta minutos). As Reuniões das 28 

Câmaras serão feitas nas mesmas datas podendo ocorrer antes ou após a Reunião 29 

do Conselho Pleno, considerando a demanda dos trabalhos. Aprovado o Calendário 30 

do CME para o ano de 2013, foram feitas as leituras da Indicação e da Deliberação 31 

004/12, as quais também foram aprovadas pelos conselheiros, sendo que serão 32 

publicadas no Diário Oficial do Município, juntamente ao Calendário, em 33 

cumprimento ao disposto na Lei 10.593/11 do CME e no seu Regimento Interno – 34 
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Decreto nº 5.590/11. Concluído este trabalho a Presidente solicitou aos conselheiros 35 

para que fosse dado andamento na apreciação e votação da Minuta para alteração 36 

da Lei nº 7.081 do Sistema Municipal de Ensino. A Conselheira Teresa Jussara 37 

Luporini aproveitou o momento para entregar o ofício nº 275/12 da Secretária Zélia 38 

Maria Lopes Marochi à Presidente Irmã Edites, em resposta ao Ofício do CME nº 39 

026/2012, referente aos estudos e alterações necessárias da referida Lei do 40 

Sistema, realizadas por este Conselho. A Secretária Zélia Maria Lopes Marochi 41 

informa que apoiará toda e qualquer iniciativa destinada à atualização e 42 

aprimoramento da Lei 7.081 de 31/12/2012, considerando como “excelente e 43 

autônoma a contribuição que o CME tem apresentado nos estudos e discussões 44 

produzidos neste último ano, visando à adequação da legislação educacional do 45 

município e o fortalecimento de suas ações, enquanto órgão propositivo, 46 

mobilizador, fiscalizador e, especialmente deliberativo”. Logo após a Presidente deu 47 

seqüência aos trabalhos, quando foram analisados todos os artigos e suas 48 

alterações propostas pela Câmara do Ensino Fundamental,  sendo que a mesma foi 49 

encaminhada a Secretária Municipal de Educação através de ofício do CME. Na 50 

seqüência a Câmara de Educação Infantil projetou na tela, a Indicação e a 51 

Deliberação 003/12 que altera a Deliberação 002/04 – da Educação Infantil para a 52 

discussão e aprovação do Conselho Pleno. Foram lidos e aprovados a maioria dos 53 

seus artigos, incisos e alíneas, com ressalvas para algumas correções de revisão da 54 

Língua Portuguesa, bem como, nas referências da legislação citada na Deliberação, 55 

em conformidade com as normas técnicas. A Presidente Irmã Edites solicitou para 56 

que a Câmara de Educação Infantil, juntamente com a Secretária Executiva do CME 57 

fizessem as devidas correções e a impressão da Deliberação da 003/12, para as 58 

assinaturas na próxima reunião. A Câmara de Educação Infantil reuniu-se ainda para 59 

as análises e emissão dos pareceres de nove (09)  processos enviados pela 60 

Secretaria Municipal de Educação, dos seguintes estabelecimentos de ensino: CEI 61 

Cantinhos dos Pequeninos, CEI Sant’Ana Subsede I, Colégio Sant’Ana – Sede, 62 

Colégio São Francisco, Colégio Sagrado Coração de Jesus, Escola Municipal 63 

Minervina França Scudlareck, Escola Municipal Cyrillo Domingos Ricci, CMEI 64 

Professora Cleris Roseana Ribas Joslin, CMEI Professora Celina Correia Ganzert. 65 

Concluídos todos os trabalhos a Presidente Irmã Edites Bet, lembrou aos 66 

conselheiros da Reunião de Encerramento do CME do dia 19/12/12. A Vice-67 
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Presidente do CME Elizabeth lembrou que nesta data a SME ocupará a sala, devido 68 

a uma reunião prevista no seu Cronograma. Foram verificados os dias que a Sala de 69 

Reunião estaria livre, para transferência da reunião em data que fosse, também, 70 

favorável aos conselheiros presentes. Foi escolhida da data de 17/12/12 (dezessete 71 

de dezembro de dois mil e doze). A Presidente lembrou também para que os 72 

conselheiros não se esqueçam de trazer os presentes do “Amigo Secreto” para a 73 

confraternização de encerramento do ano. Em seguida, encerrou a reunião 74 

agradecendo todo o empenho para a conclusão dos trabalhos dos conselheiros. 75 

Justificaram suas ausências os seguintes conselheiros: Maria Marilei Soistak, Maria 76 

Elganei Maciel, Jussara Chaves Pedroso, Marli Valença, Cilmara de Fátima Buss de 77 

Oliveira, Emanuel Gonsalves Penteado, ainda estão justificadas as faltas de Tinaly 78 

Lievore (Licença Gestação) e Marislei de Fátima Zaremba Martins (Licença 79 

Tratamento de Saúde). Nada mais havendo, se encerra a presente Ata de número 80 

cento e quatro a qual vai assinada por todos os conselheiros presentes, na Reunião 81 

Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa, do dia doze de 82 

dezembro do ano de dois mil e doze. 83 

Irmã Edites Bet, Presidente do CME:          _______________________________.          84 

Elizabeth Regina Streisky de Farias-Vice Pres. __________________________. 85 

Teresa Jussara Luporini:       ________________________________. 86 

Alexsandra de Fª Scorsim Bitecouski:    ________________________________. 87 

Ceres Benta Berthier Gehlen:                   _______________________________. 88 

Hercília Kuhn Henneberg:                         _______________________________. 89 

Lindamir Koroviski                                   _______________________________. 90 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues      ________________________________. 91 

Sandra Margarete Inglês dos Santos:     ________________________________. 92 

Silmara de Oliveira Papi:                          ________________________________. 93 

Rosana Nadal de Arruda Moura:             ________________________________. 94 

Rosimeire Saiko Sawada:                         _______________________________. 95 

Sirlete Lemes:                                             _______________________________. 96 

Soely de Fátima Fernandes:                     _______________________________. 97 

Osni Mongruel Júnior                                _______________________________. 98 

Elenice Sutil Motin:                                    _______________________________. 99 

Eloina Chaves – Secretária Execut. CME ________________________________. 100 


