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ATA DE Nº 106 – CME 1 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, tendo por local 2 

a Sala de Reuniões da SME, número treze, reuniram-se os Conselheiros do 3 

Conselho Municipal de Educação para a Reunião Ordinária. A Presidente Irmã 4 

Edites Bet cumprimentou aos conselheiros presentes e deu início a reunião, 5 

propondo a leitura de uma mensagem sobre “O que é mais importante”, pois “a cada 6 

momento ficamos um tanto perplexos por não sabermos o que em nossa vida é mais 7 

importante. Olhando a vida que flui livremente nos perguntamos: o que é mais 8 

importante para um educador?” e para os demais profissionais das diversas áreas 9 

de atuação: o médico, o advogado, o artista, o psicólogo, o cantor, o motorista, o 10 

político, a dona-de-casa, o soldado, o operário, o músico, o patrão, o comunicador, o 11 

pastor, a mãe, o amigo, ou seja, todos os representantes da sociedade civil 12 

organizada, das instituições governamental, militar, familiar e religiosa, ou mesmo, 13 

para cada cidadão nos seus vínculos sociais e fraternais. Após a leitura a Presidente 14 

solicitou para cada conselheiro fazer um momento de silêncio para a reflexão do 15 

“que está sendo hoje, aqui e agora, o mais importante para cada um de nós?”, com 16 

relação aos valores e concepções, elencados na mensagem, para compreendermos 17 

a principal função, do Conselho Municipal de Educação; o conceito da tarefa do 18 

CME, dando continuidade aos trabalhos neste ano de dois mil e treze. Na sequência 19 

a Presidente passou a palavra para a Secretária Municipal de Educação a 20 

Professora Esméria de Lourdes Saveli a qual cumprimentou a todos agradecendo a 21 

presença de cada conselheiro e a parceria dos trabalhos, no que tange a 22 

regulamentação e o cumprimento das normas para o Sistema Municipal de Ensino. 23 

A Secretária Esméria aproveitou o momento para comentar sobre a mensagem lida 24 

no início e que refletiu sobre a seguinte questão: “O que é importante para o 25 

Político?” por acreditar que todos somos políticos, mas no significado correto da 26 

palavra e da ação política e não “politiqueiros” sem os princípios morais e éticos.  A 27 

Secretária citou o poema “Tecendo a Manhã” de João Cabral de Melo Neto, para 28 

nos lembrar de que: “assim como um galo sozinho não tece uma manhã”, ele 29 

precisará sempre dos outros companheiros que “[...]se encorpando em tela, entre 30 

todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo 31 

(a manhã) que plana livre de armação[...]” a exemplo do poema a Secretária 32 

Municipal de Educação conta com o trabalho coletivo dos conselheiros, da escola 33 
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dos professores e demais envolvidos no processo educacional, não só da Rede 34 

Pública de Ensino, mas do Sistema Municipal de Educação, como um todo, visando 35 

a qualidade da Educação no Município de Ponta Grossa. Falou, também, na 36 

alteração do Calendário Escolar de 2013, a qual se fez necessária para que pudesse 37 

acrescentar a semana inicial de formação para os professores sem, no entanto, ferir 38 

a legislação quanto aos direitos dos alunos, dos 200 dias letivos. Falou nos desafios 39 

que precisa enfrentar neste ano, com relação às vagas para a Educação Infantil, no 40 

cumprimento a legislação vigente, da obrigatoriedade das matrículas para as 41 

crianças de 04 e 05 anos no ensino público, metas que deverão ser cumpridas até o 42 

ano de 2016 tendo em vista o disposto na emenda constitucional nº 59. Informou 43 

que no Município de Ponta Grossa faltam aproximadamente (2.600) duas mil e 44 

seiscentas vagas para atender a demanda de Educação Infantil, principalmente, 45 

para a faixa etária de zero a três anos. Estas vagas deverão obedecer a critérios de 46 

matrículas que favoreçam a classe social menos favorecida. Outro desafio da SME, 47 

previsto no Plano Nacional de Educação – PNE, a ser concretizado no ensino 48 

público é a alfabetização das crianças até oito anos de idade, para que elas 49 

concluam os anos iniciais do Ensino Fundamental e cheguem ao sexto ano sabendo 50 

ler, escrever e contar na forma plena do conhecimento científico, da Língua 51 

Portuguesa e da Matemática. Falou, também, da outra meta estabelecida pelo PNE 52 

para ser cumprida até o ano de 2022, quando metade das escolas públicas (50%) 53 

terá de oferecer a educação integral, com o objetivo de atender 25% dos alunos da 54 

educação básica, no nosso caso a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.  São 55 

desafios da SME, ainda, investir na Formação Profissional dos professores; a 56 

Educação de Jovens e Adultos, a qual já tem Convênio firmado com o SESI-PG, 57 

bem como, a implantação das Diretrizes Curriculares Municipais com uma nova 58 

proposta para o sistema de avaliação e organização das turmas, os quais estão 59 

sendo discutidos pelas Escolas Municipais e também serão enviados ao CME-PG, 60 

para sugestões e emissão de parecer. Após o pronunciamento da Secretária 61 

Municipal de Educação a Presidente concluiu dizendo que, enquanto conselheiros 62 

devemos sim, contribuir para uma escola pública de qualidade e, também, das 63 

demais instituições que fazem parte do Sistema Municipal, das entidades 64 

educacionais privadas conveniadas e das particulares. A Presidente deu sequência 65 

aos trabalhos previstos na Pauta, fazendo a apresentação e as boas vindas aos 66 
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novos conselheiros representantes da Secretaria Municipal de Educação sendo: 67 

Patrícia Lúcia Vosgrau de Freitas (titular), Izolde Hilgemberg de Oliveira (suplente; 68 

Nilcéa Mottin de Andrade (titular) e Liana Maricéia Eidam (suplente); Iolanda de 69 

Jesus (titular) e Nágela Rigoni (suplente); Perla Cristiane Enviy (titular) e Francisley 70 

Pimentel Fagundes (suplente); aos Representantes das Diretoras de Escolas 71 

Municipais e CMEIs: Clóris Jaworski Lopes (titular) e Jaqueline Aparecida Caetano 72 

Pinto (suplente) e aos Representantes dos Pais de Alunos das escolas municipais: 73 

Rafaela Nogueira dos Santos (Titular) e Magali Rodrigues da Rosa (suplente). A 74 

Presidente falou que para sermos conselheiro devemos ter conhecimento das 75 

diversas áreas da educação, da legislação, mas principalmente, ter a humildade de 76 

reconhecer que não sabemos tudo e que devemos estar em constante pesquisa e 77 

estudos. Devemos, ainda, ser politizados, conhecer a história do CME, manter a 78 

ética e procurar errar menos e acertar mais. A Presidente Ir. Edites Bet solicitou aos 79 

conselheiros para fazer uma breve pausa na Reunião, considerando o convite da 80 

Secretária Municipal Profª Esméria de Lourdes para saborear o “coffee breack” 81 

oferecido ao Conselho Municipal de Educação. Logo após a Presidente deu início ao 82 

Processo de Eleição da Vice Presidente. Os candidatos inscritos foram os seguintes 83 

conselheiros: Patrícia Lucia Vosgrau de Freitas e Sirlete Lemes. O número total de 84 

conselheiros titulares votantes, presentes, foi dezoito (18). A conselheira candidata 85 

Patrícia Lúcia Vosgrau de Freitas obteve oito (08) votos e a conselheira Sirlete 86 

Lemes somou dez (10) votos sendo, portanto a nova Vice-Presidente do CME-PG. 87 

Não houve ocorrência de votos nulos e nem em branco. Concluída a eleição a 88 

Presidente Ir. Edites Bet deu sequência à leitura das correspondências recebidas, 89 

sendo:  as Mensagens da União dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná 90 

– UNCME-PR em 05/02/13 – solicitando atualização do cadastro com os dados da 91 

Presidência e endereço do CME; em 22/02/13 a UNCME/PR enviou o documento 92 

falando sobre o FÓRUM Estadual de Educação do Paraná para a CONAE 2014, que 93 

ocorrerá no dia 01/03/2013, em Curitiba – PR; se fará presente neste fórum a Vice-94 

Presidente Sirlete Lemes e a Conselheira Elenice Sutil Motin, juntamente, com 95 

Iolanda de Jesus que participará como representante da SME; em 25/02/13 enviou 96 

comunicado falando sobre o Ofício CONSED – Conselho Nacional de Secretários de 97 

Educação – nº 30/2013 – CES/CNE/MEC e Of. 223/2012 de 11/11/2012, a respeito 98 

da solicitação para que o CNE se manifeste acerca da “2ª Licenciatura da 99 
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modalidade a distância via Universidade Aberta do Brasi l- UAB, para professores  100 

da rede pública”, o qual está tramitando na Câmara de Educação Superior e será 101 

objeto de estudo e posterior pronunciamento. Sobre este assunto a Presidente falou 102 

que precisaria maiores informações.  Recebemos ainda, o ofício nº 001/13 em 103 

31/01/2013 do CMDCA – CONVIVA: Comissão Munic. Intersetorial de Promoção, 104 

Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar 105 

Comunitária, solicitando confirmação de representantes e ou indicação de novos. O 106 

CME/PG enviou o nº 001/13-CME em 19/02/13 confirmando os nossos 107 

representantes como titular Jussara Chaves Pedroso e Débora Taborda Franco 108 

como suplente. Após a leitura das correspondências a Presidente falou dos demais 109 

Conselhos e Comissões em que temos representantes, tendo em vista a alteração 110 

dos membros do CME neste início de ano. No Conselho Municipal dos Direitos da 111 

Criança e do Adolescente –CMDCA – Comissão Intersetorial de Socioeducação – 112 

SINASE, no lugar de Maria Elganei Maciel, será nossa representante a Conselheira 113 

Patrícia Lúcia Vosgrau de Freitas, e no Conselho Municipal de Cultura no lugar de 114 

Alexsandra de Fª S.Bitecouski, nos representará a Conselheira Maria Julieta Weber 115 

Córdova. A Presidente Ir. Edites Bet falou também na necessidade da escolha da 116 

Secretária do Conselho Municipal de Educação que ocupará, interinamente, o cargo, 117 

que é da Conselheira Tinaly Lievore até o seu retorno da Licença Gestação. A 118 

Conselheira Iolanda de Jesus se prontificou para este trabalho, recebendo a 119 

aprovação dos conselheiros presentes. Justificaram faltas os seguintes conselheiros: 120 

Emanuel Gonsalves Penteado, Silmara de Oliveira Papi, Nágela Rigoni e Lindamir 121 

Koroviski. Nada mais havendo, se encerra a presente Ata de número cento e seis 122 

(106) a qual vai assinada por mim, Secretária Executiva do CME/PG e por todos os 123 

conselheiros presentes, na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação 124 

de Ponta Grossa, do dia vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e treze. 125 

Irmã Edites Bet, Presidente do CME:          _______________________________.          126 

Sirlete Lemes-Vice Presidente            _______________________________. 127 

Patrícia Lucia Vosgrau de Freitas:           _______________________________. 128 

Nilcéa Mottin de Andrade:                          _______________________________. 129 

Liana Maricéia Eidam:                                _______________________________. 130 

Iolanda de Jesus:               _______________________________. 131 

Perla Cristiane Enviy:                                _______________________________. 132 
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Francisley Pimentel Fagundes:                 _______________________________. 133 

Clóris Jaworski Lopes:                              _______________________________. 134 

Jaqueline Aparecida Caetano Pinto:        _______________________________. 135 

Rafaela Nogueira dos Santos:                  _______________________________. 136 

Magali Rodrigues Rosa:                            _______________________________. 137 

Sandra Margarete Inglês dos Santos:      _______________________________. 138 

Maria Julieta Weber Córdova :                  _______________________________. 139 

Rosana Nadal de Arruda Moura:              _______________________________. 140 

Maria Marilei Soistak:                                _______________________________. 141 

Osni Mongruel Júnior:                              _______________________________. 142 

Elenice Sutil Motin:                                    _______________________________. 143 

Marli Valença:                                             ______________________________. 144 

Soely de Fátima Fernandes:                     _______________________________. 145 

Jussara Chaves Pedroso:                         _______________________________. 146 

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira:        _______________________________. 147 

Eloina Chaves – Secretária Execut. CME ________________________________. 148 


