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ATA DE Nº 116 – CME 1 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, no período da 2 

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

reuniram-se os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação-CME para última 4 

Reunião Ordinária do ano. A Presidente Irmã Edites Bet cumprimentou a todos os 5 

conselheiros e na sequência, deu início aos trabalhos começando pelas análises dos 6 

Processos enviados pela Secretaria Municipal de Educação, os quais foram: Escola 7 

SESPEE – Educação Infantil e Ensino Fundamental; Centro de Educação Infantil 8 

Neomaster – Subsede I (Girassol); Colégio Marista Pio XII – Educação Infantil e 9 

Ensino Fundamental e Médio, todos referentes ao Credenciamento e a Renovação 10 

da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil e/ou do CEI. Concluídos os 11 

processos a Presidente Ir. Edites solicitou à Secretária Eloina que passasse os 12 

Slides referentes as Atribuições do Conselho Municipal de Educação, contidas no 13 

Regimento Interno, para fazer um paralelo com o Relatório Final das atividades 14 

desenvolvidas pelo CME/PG, verificando se o Conselho está conseguindo cumprir 15 

as suas funções e observando o que ainda precisa realizar ou melhorar para o ano 16 

de 2014. Tanto a Presidente quanto os conselheiros foram unânimes em considerar 17 

a importância de rever as atribuições do CME para uma constante reflexão das 18 

ações desenvolvidas pelas Câmaras e pelo Plenário, considerando a elaboração dos 19 

pareceres e das deliberações necessárias para o Sistema Municipal de Ensino, sem 20 

perder de vista as suas demais funções como o de ser fiscalizador, propositivo e 21 

mobilizador nas ações educacionais. A Presidente Ir. Edites e os conselheiros 22 

cumprimentaram a Secretária Municipal de Educação Profª Esméria de Lourdes 23 

Saveli que chegou à Reunião conforme o horário estabelecido para o seu 24 

Pronunciamento. A Secretária Esméria deu início a sua fala, agradecendo a acolhida 25 

de todos e o trabalho sério e competente que o Conselho Municipal desenvolveu no 26 

decorrer do ano. Reafirmou a importância da verba própria para o CME e que o 27 

mesmo deve buscar os caminhos legais para isso. Comunicou que recebeu o prédio 28 

da Usina do Conhecimento para administração da SME e que estará reformando 29 

para abrigar todos os conselhos, os quais terão um espaço próprio para as suas 30 

reuniões, bem como, haverá um profissional específico para auxiliar os trabalhos 31 

naquele local. Falou das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 32 

Educação durante o ano, bem como, das que pretende desenvolver para o ano que 33 

vem. Relatou a respeito da Escola de Tempo Integral e que está implantado 18 34 

escolas no município, sendo que oito foram indicadas pelo Programa do Governo 35 

Mais Educação, as restantes foram indicação da SME, tomando como critério as 36 

regiões mais carentes. A Secretária comentou que, antes eram as Creches de 37 

tempo integral para atender as mães que trabalhavam, agora essas mães já 38 

necessitam de escolas de tempo integral. Disse ainda da importância em saber, que 39 

existe um projeto específico para estas escolas, que não são confinamentos de 40 

crianças. O Projeto prevê atividades diversificadas como de Educação Física, de 41 

musicalização, do trabalho com a horta escolar, de informática além do cumprimento 42 

do currículo previsto para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Estas escolas 43 

irão funcionar das 07h45 às 16h45, de segunda à quinta-feira, sendo que na sexta-44 

feira funcionarão, apenas meio período, para que os professores possam ter as 45 

horas de planejamento e organização do trabalho escolar. Informou que haverá um 46 

Seminário de Educação Integral e gostaria que o CME participasse num trabalho 47 

conjunto com a SME, cuidando das políticas públicas do governo para as escolas de 48 

tempo integral.  A Secretária de Educação falou, ainda, do Projeto Corujinha da SME 49 

que ocorrerá de 13 a 31 de janeiro do ano de 2014 em quatro Centros Municipais de 50 
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Educação Infantil, localizados no Núcleo Santa Paula/Contorno o CMEI Prefeito 51 

Romeu Almeida Ribas, na Vila Palmeirinha/Nova Rússia o CMEI Prefeito Luiz 52 

Gonzaga Pinto, no Bairro de Oficinas o CMEI Prefeito Petrônio Fernal e o último no 53 

Centro de Ponta Grossa o CMEI Profª Izaura Maia Wolochate. Terão direito à vaga, 54 

as crianças com matrículas em período integral no CMEI para mães que, 55 

comprovadamente, trabalham o dia todo e não têm com quem deixar seus filhos, no 56 

período das férias escolares. A Secretária Esméria comentou, também, a respeito do 57 

atendimento dos alunos com alguma deficiência ou transtornos globais do 58 

desenvolvimento, incluídos no ensino regular, em que está sendo desenvolvidas as 59 

parcerias com as Instituições de Educação Superiores através de convênios, para 60 

que esta vaga seja destinada para o estágio remunerado de 05 (cinco) horas, em 61 

forma de tutoria, para alunos do Curso de Pedagogia. Concluído o seu 62 

pronunciamento a Secretária agradeceu a atenção de todos. A Presidente Irmã 63 

Edites Bet agradeceu a presença da Secretária Municipal de Educação. Observando 64 

que o próximo item da pauta seria o pronunciamento da Câmara e considerando que 65 

os vereadores convidados não compareceram à reunião, a Presidente convidou a 66 

todos os presentes para a Confraternização de Natal e de encerramento do ano. 67 

Justificou a Ausência a Conselheira Sandra Margarete Inglês dos Santos. Nada mais 68 

havendo, se encerra a presente Ata de número cento e dezesseis (116) a qual vai 69 

assinada por mim, Secretária Executiva do CME/PG e por todos os Conselheiros 70 

presentes, na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Ponta 71 

Grossa, do dia doze de dezembro do ano de dois mil e treze. 72 
Irmã Edites Bet, Presidente do CME:          _______________________________.          73 

Iolanda de Jesus (Secretária CME)             _______________________________. 74 

Nilcéa Mottin de Andrade:                          _______________________________. 75 

Perla Cristina Enviy:                                    _______________________________. 76 

Clóris Jaworski Lopes:                               _______________________________. 77 

Rafaela Nogueira dos Santos:                  _______________________________. 78 

Maria Julieta Weber Cordova:                   _______________________________. 79 

Rosana Nadal de Arruda Moura:               _______________________________. 80 

Maria Marilei Soistak:                                 _______________________________. 81 

Osni Mongruel Júnior:                                _______________________________. 82 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues:      _______________________________. 83 

Simone Barbosa Fechner:        _______________________________. 84 

Elenice Sutil Motin:          _______________________________. 85 

Leni  Ap. Viana da Rocha:                         _______________________________. 86 

Kelly Cristina Camponês:                          _______________________________. 87 

Soely de Fátima Fernandes:                     _______________________________. 88 

Jussara Chaves Pedroso:                         _______________________________. 89 

Lindamir Koroviski: :                                 _______________________________. 90 

Cleide Elisa Kubiak Martynychen             _______________________________. 91 

Eloina Chaves – Secretária Executiva CME:   _______________________________. 92 


