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ATA DE Nº 111– CME 1 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, no período da manhã, 2 

tendo por local a Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-3 

se os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação-CME para a Reunião 4 

Ordinária. A Presidente Irmã Edites Bet cumprimentou aos conselheiros presentes e 5 

leu a  mensagem “A Loja de Deus” do livro Histórias da sabedoria do povo: um novo 6 

modo de refletir sobre os valores, de Carmen Seib, falando sobre as “sementes” de 7 

amor, de misericórdia, de perdão e de fé que Deus nos dá e que devemos plantar e 8 

cuidar para que elas germinem, cresçam e deem “frutos”. Assim, também deve ser 9 

em nosso trabalho no CME, que Deus ilumine para que sejamos úteis, para que 10 

estejamos atentos às necessidades da Educação do Município, como um todo, que 11 

a moral a ética e a estética social transpareça no agir, no olhar e na postura de cada 12 

conselheiro. Logo após, a Presidente Ir. Edites solicitou para que a Vice-Presidente 13 

Sirlete Lemes fizesse a leitura das correspondências recebidas às quais foram: o 14 

Processo 1410322-2013 – Of.732/13, do Conselho Tutelar de Ponta Grossa, 15 

oficializando as suas representantes neste Conselho, que são Rosely de Fátima 16 

Fernandes do Conselho Tutelar Leste como Titular e Camila de Bortoli do Conselho 17 

Tutelar Oeste como suplente; mensagens da UNCME-PR, em 18/06/13, sobre o 18 

Curso de Formação de Conselheiros – Polo Curitiba; sobre o I Encontro Municipal de 19 

Políticas Públicas Sobre Drogas – Convite; em 19/06/13 – Edital Curso de 20 

Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação; em 26/06/13; em 08/07/13 21 

chegaram às mensagens de agradecimento de Everly Romilde Marques Canto ex-22 

presidente da UNCME/PR da gestão que encerrou neste início de ano; informações 23 

sobre a adesão ao Programa Nacional do Livro Didático na modalidade EJA – 2013; 24 

mais Informações sobre o Curso de “Formação Continuada de Conselheiros 25 

Municipais da Educação”, com a prorrogação do prazo de inscrições. As 26 

conselheiras que confirmaram seu interesse e fizeram as inscrições para o referido 27 

Curso foram as seguintes: Irmã Edites Bet, Sirlete Lemes, Iolanda de Jesus, Clóris 28 

Jaworski Lopes, Cilmara de Fátima Buss de Oliveira, Jussara Chaves Pedroso, Leni 29 

Aparecida Viana da Rocha, Elenice Sutil Motin, Nilcéa Mottin de Andrade, Sandra 30 

Margarete Inglês dos Santos, Rosana Nadal de Arruda Moura, bem como, Eloina 31 

Chaves – Secretária. Neste momento, também, o Conselheiro Osni Mongruel 32 

informou que está fazendo a substituição do seu suplente o Conselheiro Jacob Elias 33 

Dura Cavagnari, por Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, a qual estava presente 34 

nesta Reunião e também mostrou interesse em fazer sua inscrição no Curso de 35 

Formação de Conselheiros. A Conselheira Cilmara de Fátima Buss de Oliveira 36 

comunicou o falecimento de Teresinha Jurema Paes, sua suplente, a qual 37 

encontrava-se muito doente vindo a óbito nesta data. A conselheira pediu licença 38 

para se retirar da reunião para  prestar suas últimas homenagens à Teresinha. Após 39 

este momento de consternação e despedida da colega, a Vice-Presidente concluiu a 40 

leitura das correspondências recebidas, o Processo de protocolo nº 1220139-2013 – 41 

Ofício 015/CME de 29/05/2013, com a resposta da Procuradoria Geral - Prefeitura 42 

Municipal e da Secretária Municipal de Educação referente à solicitação da Rubrica 43 

Orçamentária (recurso) para suprir as despesas do CME, a qual foi negada. O 44 

Processo foi protocolado na data de 02/05/2013, passando por alguns setores da 45 

Secretaria Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos, foi para a Procuradoria 46 

Geral do Município, o qual devolveu em 27/06/13 para a Secretaria Municipal de 47 

Educação para “informar se existe dotação para o Conselho Municipal de Educação 48 

ou se há interesse na criação de verba, aí informar os parâmetros”. A Secretaria 49 
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respondeu em 01/07/13 que “não há dotação orçamentária para o Conselho 50 

Municipal de Educação”. A Procuradoria em 05/07/13 escreveu o seguinte: 51 

“Considerando que o Conselho Municipal de Educação não é órgão da 52 

Administração Municipal e também pelo fato de não existir verba orçamentária para 53 

atender ao pedido, não há como aceitar a solicitação”. Sobre este assunto a 54 

Presidente Ir. Edites Bet falou que o Conselho precisa adquirir mais autonomia e que 55 

vamos responder o referido Processo solicitando que seja criada esta verba na 56 

dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação do ano que vem, já que 57 

para este ano não é mais possível. O Conselheiro Osni Mongruel Júnior concordou 58 

com o posicionamento da Presidente, dizendo que esta verba deve ser prevista no 59 

Orçamento Anual, como são previstas as verbas para os demais Conselhos 60 

mantidos pelas outras Secretarias da Prefeitura Municipal. Questionou, ainda, sobre 61 

“a quem o CME deve se dirigir para resolver esta situação?”. Por isso, continuou o 62 

Conselheiro Osni, é que sempre defendi que o Conselho deveria ter um Advogado 63 

para resolver estas e outras situações legais referentes aos trabalhos de elaboração 64 

das normas do CME. A Presidente Ir. Edites falou que na viagem que fez no ano 65 

passado, para o Encontro Nacional dos Conselhos Municipais só foi possível 66 

mediante a divisão de diárias feita pelas conselheiras representantes da SME, o que 67 

foi uma situação um tanto constrangedora e que teria viajado com seus próprios 68 

recursos se não fosse à insistência das colegas conselheiras da SME. A Presidente 69 

falou ainda que o Conselho Estadual de Curitiba tem verbas próprias, inclusive, para 70 

manter um grupo de funcionários. A Conselheira Rosana Nadal falou que será 71 

necessário fazer uma pesquisa para saber sobre os caminhos legais que esses 72 

conselhos utilizaram para obter os recursos. A Presidente concluiu esse assunto 73 

dizendo que: então buscaremos juntos este caminho, começando com a resposta ao 74 

Processo para a Secretária Esméria, pois só entramos com esse pedido porque a 75 

Secretária sugeriu que o CME deveria ter a sua própria rubrica orçamentária, 76 

concluiu. O CME recebeu, ainda, o Ofício 230/13-SME de 09/07/13 – Solicitando 77 

atualização da Deliberação 004/04 e suas alterações 002/05 e 001/06 do CME, 78 

tendo em vista as novas Diretrizes Curriculares dos Anos Iniciais do Ensino 79 

Fundamental, bem como, a reorganização dos Ciclos por parte da Secretaria 80 

Municipal.  Após várias indagações e discussões dos conselheiros, sobre o assunto, 81 

a Presidente Ir. Edites Bet falou que o CME vai encaminhar um ofício à Secretária 82 

Esméria solicitando um esclarecimento a respeito da reorganização dos Ciclos, para 83 

que o CME possa dar andamento nos trabalhos de alteração da referida 84 

deliberação. A Presidente solicitou à Conselheira Iolanda e a Secretária Eloina para 85 

que envie por e-mail estas deliberações, para que os conselheiros façam um estudo 86 

prévio, para a próxima reunião. O Conselheiro Osni Mongruel Júnior entregou um 87 

Convite para a Presidente, extensivo aos demais conselheiros, para a Solenidade de 88 

Inauguração do Escritório do Sindicato das Escolas Particulares - SINEPE/PR – 89 

Regional Campos Gerais, em Ponta Grossa, que se realizará no dia 17/07/2013, na 90 

Associação Comercial e Industrial e Empresarial de Ponta Grossa a partir das 91 

19h30. O Conselheiro Osni informou que a Maria de Fátima Pacheco Rodrigues será 92 

a Secretária do Escritório e já está auxiliando na coordenação do evento. A 93 

Presidente Ir. Edites compartilhou com os conselheiros a respeito de uma notícia 94 

que leu no Jornal Diário dos Campos sobre o Município estar prestes a perder uma 95 

verba federal de 3 (três) milhões para a construção dos CMEIs e que a Câmara 96 

Municipal estaria intervindo para que isso não ocorresse. A respeito deste assunto 97 

as conselheiras representantes da SME Iolanda e Izolde falaram que este assunto já 98 

estava resolvido, que foi uma notícia um tanto sensacionalista do Jornal, porque 99 
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conforme informações da Secretária a verba está garantida para a construção 100 

destes CMEIs. A Conselheira Iolanda relatou sobre a IV Conferência Municipal de 101 

Educação, realizada no dia 29/06/13, com a participação de 370 (trezentos e 102 

setenta) pessoas que, do seu ponto de vista, enquanto Secretária Executiva do 103 

Fórum Municipal de Educação acredita que conseguiram atingir os objetivos 104 

principais da Conferência. Informou que está fazendo um memorial sobre o evento, o 105 

qual vai disponibilizar cópias para a APP Sindicato e para o CME. Falou sobre a 106 

questão da escolha dos Delegados para a Conferência Federal que ficou sob a 107 

responsabilidade de cada representação e que as vagas da Secretaria Municipal de 108 

Educação e do Conselho ficaram sob o encargo da UNDIME. A Presidente Ir. Edites 109 

e os conselheiros que participaram do evento comentaram que a única parte 110 

negativa da Conferência foi à quebra do protocolo da mesa de abertura, por parte de 111 

alguns políticos que extrapolaram o tempo de fala, pois aproveitaram o momento 112 

para fazer “discurso político”, prejudicando o período estipulado para o Palestrante, 113 

o que foi uma perda, pois o assunto era de suma importância para o evento. Dando 114 

sequência aos assuntos da pauta a Presidente fez um momento de reflexão com o 115 

Conselho Pleno a respeito do andamento das atividades do CME, pedindo 116 

sugestões dos conselheiros, pensando sempre no bom aproveitamento do tempo 117 

das reuniões e qualidade dos trabalhos. O Conselheiro Osni Mongruel sugeriu para 118 

que as correspondências que chegam ao CME, principalmente as que são enviadas 119 

por e-mail com informativos de eventos em datas que ocorrerão antes da próxima 120 

reunião, devem ser enviadas para que os conselheiros tomem conhecimento, não 121 

havendo a necessidade da leitura em Reunião. A Presidente Ir. Edites falou que se 122 

os conselheiros concordam com a proposição do Conselheiro Osni, isso poderá ser 123 

feito considerando, porém, que as correspondências que chegam ao CME devem 124 

ser comunicadas em Reunião Plenária para a socialização de todos e para o registro 125 

em ATA, sendo que aquelas em que os assuntos não forem relevantes para os 126 

trabalhos do Conselho, poderão ser apenas citadas para o seu devido registro, sem 127 

a necessidade de explanação do assunto. A Conselheira Iolanda de Jesus pediu a 128 

palavra para comunicar ao Conselho sobre o andamento dos Projetos de Prevenção 129 

contra Incêndio, falando que concluiu o levantamento e que a Secretaria já enviou 130 

para o Planejamento para os trabalhos de elaboração destes projetos, sendo que 131 

dos 45 (quarenta e cinco) Centros Municipais de Educação Infantil, 26 (vinte e seis) 132 

não tinham projetos e das 85 (oitenta e cinco) Escolas Municipais, 40 (quarenta) 133 

precisam adequar seus projetos devido às reformas realizadas. Este trabalho será 134 

feito por uma empresa contratada por licitação e acompanhada por um Engenheiro 135 

da Prefeitura Municipal. Informou, ainda, que já foi realizado o Curso das Brigadas 136 

de Incêndio, com 1.540 (mil, quinhentos e quarenta) funcionários das Escolas e dos 137 

CMEIs da Rede Municipal de Ensino. Foram compradas as placas de identificações 138 

conforme as normas dos Bombeiros e concluída a licitação para a recarga dos 139 

extintores. Finalizou dizendo que tudo que era da responsabilidade da Secretaria 140 

Municipal de Educação encaminhar, até o presente momento, já foi feito e que assim 141 

que estes trabalhos estejam concluídos e tenhamos a liberação dos certificados de 142 

vistorias das instituições de ensino municipal, a SME vai comunicar ao Conselho. A 143 

Presidente Ir. Edites passou então a palavra para a professora Nilcéa Mottin de 144 

Andrade, responsável pela Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino e 145 

Conselheira do CME, representante da Secretaria Municipal de Educação, para falar 146 

sobre o Projeto Corujinha, no lugar da Secretária de Educação a Professora Esméria 147 

de Lourdes Saveli, que não pode comparecer devido a um compromisso urgente. A 148 

Profª Nilcéa relatou que foram abertos 20 (vinte) Centros Municipais de Educação 149 
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Infantil – CMEIs por região/polos, para 840 (oitocentas e quarenta) crianças de 150 

período integral, filhos de pais que trabalham e não têm com quem deixar as 151 

crianças, neste período de férias, bem como, para crianças em situação de risco 152 

conforme encaminhamentos do Conselho Tutelar.  Explicou que para pôr em prática 153 

este projeto foi feito um levantamento das professoras e diretoras que queriam 154 

participar, sendo que serão pagas horas extras para 01 (uma) semana de trabalho 155 

destas profissionais, sendo que na outra semana elas deverão folgar fazendo-se um 156 

rodízio das docentes para atender os 15 dias de férias escolares nas instituições 157 

municipais, onde o projeto está sendo desenvolvido. Falou, também, que apenas 158 

uma Escola Municipal está participando do Projeto Corujinha, porque têm crianças 159 

matriculadas em tempo integral que é a Escola Municipal Prof. Osni Vilaca Mongruel, 160 

no Núcleo Santa Teresinha. Concluiu dizendo que as famílias entregaram uma 161 

Declaração de Trabalho e assinaram um Termo de Compromisso se 162 

comprometendo em levar e buscar a criança no CMEI ou Escola, no polo mais 163 

próximo e conforme horário determinado - das 07h30 às 18:00 ou 18:30, em alguns 164 

casos específicos. Após estas explanações a Presidente solicitou para que as 165 

Câmaras se organizassem para a última atividade da pauta que seria a análise dos 166 

documentos para emissão dos Atestados de Funcionamento das seguintes 167 

instituições: Instituto Educacional Duque de Caxias, mantenedor dos Centros de 168 

Educação Infantil Ana Neri, Nosso Lar e Tia Sueli e da Associação Brasileira de 169 

Educação e Cultura – ABEC – Colégio Marista Santa Mônica.  Justificaram suas 170 

ausências nesta reunião os seguintes conselheiros: Patrícia Lúcia Vosgrau de 171 

Freitas, Nilcéa Mottin de Andrade, Liana Maricéia Eidam, Maria Julieta Weber 172 

Cordova, Silmara de Oliveira Gomes Papi, Leonilda Maria Fabris, Elenice Sutil Motin, 173 

Soely de Fátima Fernandes e Lindamir Koroviski. Nada mais havendo, se encerra a 174 

presente Ata de número cento e onze (111) a qual vai assinada por mim, Secretária 175 

Executiva do CME/PG e por todos os conselheiros presentes, na Reunião Ordinária 176 

do Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa, do dia dez de julho do ano de 177 

dois mil e treze.  178 

Irmã Edites Bet, Presidente do CME:         _______________________________.          179 

Sirlete Lemes-Vice Presidente            _______________________________. 180 

Izolde Hilgemberg de Oliveira:                  _______________________________. 181 

Iolanda de Jesus:               _______________________________. 182 

Clóris Jaworski Lopes:                              _______________________________. 183 

Sandra Margarete Inglês dos Santos:      _______________________________. 184 

Rosana Nadal de Arruda Moura:              _______________________________. 185 

Maria Marilei Soistak:                                _______________________________. 186 

Osni Mongruel Júnior:                              _______________________________. 187 

Leni  Ap. Viana da Rocha:                        _______________________________. 188 

Tinaly Lievore:                                          _______________________________. 189 

Jussara Chaves Pedroso:                         ______________________________. 190 

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira      ______________________________. 191 

Eloina Chaves – Secretária Execut. CME   _____________________________. 192 


