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ATA DE Nº 126 – CME 1 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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 a Reunião 4 

Extraordinária. A Presidente Sirlete Lemes deu início a reunião, cumprimentando os 5 

conselheiros presentes e encaminhou os trabalhos começando com a análise e 6 

aprovação do Calendário do CME/PG para o ano de 2015, bem como, da Deliberação 7 

002/14, que o regulamenta. Os Conselheiros votaram pela continuidade das reuniões 8 

nas segundas quartas-feiras de cada mês, exceto nos meses de setembro e outubro. 9 

No mês de Setembro a reunião será no dia 23 (quarta-feira), após o encerramento do 10 

III Congresso Municipal de Educação/2015 que está agendado para ocorrer no período 11 

de 07 a 15 de setembro do referido ano. Este evento mobiliza todos os profissionais da 12 

Secretaria Municipal de Educação, bem como, seus espaços como a Sala de 13 

Reuniões, entre outros. No mês de Outubro a reunião será no dia 21, devido aos 14 

feriados muito próximos como: Dia 12 (Nª Senhora Aparecida) e dia 15 (Dia do 15 

Professor) que, no caso do Município, pode ter seu dia antecipado para o dia 13, 16 

através da decisão da Secretaria Municipal de Educação e/ou por decreto do Prefeito. 17 

Considerando que a Reunião do CME seria no dia 14, entre os dois feriados, o 18 

Conselho Pleno decidiu transferir para a quarta-feira subsequente. A Presidente Sirlete 19 

Lemes, após a aprovação do Calendário do CME para o próximo ano, deu 20 

prosseguimento à reunião, com o elaboração e aprovação do Parecer do CME/PG nº 21 

042/14 de 26/11/2014, em resposta à Escola Quero Bem, mantida por Vaccari Centro 22 

de Educação Infantil LTDA, representada por Janine Paula Vaccari Puppo de Abreu e 23 

Marcelo Puppo de Abreu, tendo em vista o contido no Ofício 035/14, enviado por seus 24 

representantes, apresentado ao CME na reunião anterior. No ofício o Sr. Marcelo 25 

questiona o Artigo 38, incisos I e II e Parágrafos 1º e 2º, da Deliberação do CME, o qual 26 

estabelece os parâmetros para a organização de grupos, do número de crianças por 27 

professor: para as turmas com crianças de 0 (zero) a 01 (um), 12 (doze) crianças para 28 

dois (02) professores; turmas de crianças de 01 (um) a 02 (dois) anos, 16 (dezesseis) 29 

crianças para dois (02) professores; Para cada 03 (três) turmas de crianças de até três 30 

anos deverá ser acrescentando um professor auxiliar e para cada 04 (quatro) turmas 31 

de crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos deverá ser acrescentando um professor 32 

auxiliar. Para todas as turmas os professores deverão ser devidamente habilitados, 33 

com a formação mínima no Ensino Médio, na modalidade Normal/Magistério, conforme 34 

estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O Conselho Pleno, 35 

fundamentado na Deliberação do CME/PG nº 003/12, a qual foi elaborada de acordo 36 

com a legislação educacional vigente, decidiu por votação unânime que a instituição de 37 

ensino, em pauta, deverá seguir o disposto na referida Deliberação. Concluído este 38 

trabalho a Presidente passou a palavra para a Conselheira Maria de Fátima para ela 39 

relatar sobre a sua participação da CONAE em Brasília. A Conselheira Maria de Fátima 40 

falou que, na verdade este encontro foi um desperdício do dinheiro público, visto que o 41 

Plano Nacional da Educação já foi aprovado e que foram muitas discussões e debates, 42 

um tanto sem propósitos, pois configurou-se em ataques diretos às escolas particulares 43 

de ensino, além de outras questões de cunho financeiro, político/partidário e/ou dos 44 

Sindicatos. Após a fala da Conselheira Maria de Fátima, a Presidente deu a 45 

oportunidade para a Conselheira Kelly Cristina Camponês anunciar a implantação do 46 

Colégio Sesi Internacional e Bilíngue. A Conselheira Kelly falou que não se trata 47 

apenas de uma ampliação da carga horária do ensino de Inglês, mas de uma 48 

organização curricular diversificada em todas as disciplinas, em que todos os 49 

professores (História, Geografia, Matemática, etc) devem possuir a formação no Curso 50 
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Superior em Inglês e ainda falar fluentemente a referida língua. Falou ainda que a 51 

maior dificuldade está na contratação de uma Pedagoga que possua a habilitação, na 52 

Língua Inglesa. A Conselheira contou que no início serão três turmas com vinte alunos, 53 

e que a prioridade de matrículas serão para os alunos estrangeiros (Síria, entre outros) 54 

que estão residindo em Ponta Grossa, devido ao crescimento industrial na região, e 55 

têm dificuldades de encontrar um estabelecimento de ensino que atenda às suas 56 

necessidades. Na sequência, a Presidente Sirlete Lemes falou a respeito da próxima 57 

Reunião Ordinária do CME à qual será também a última do ano, em que será feita uma 58 

confraternização de encerramento, com as trocas de presentes, em forma de “amigo 59 

secreto”. Justificaram suas ausências as seguintes conselheiros: Clóris Jaworski 60 

Lopes, Cristiano Alves da Silva, Iolanda de Jesus, Izolde Hilgemberg de Oliveira, 61 

Jaqueline Aparecida Caetano Pinto, Lindamir Koroviski, Nilcéa Mottin de Andrade, Osni 62 

Mongruel Júnior, Patrícia de Fátima Rodrigues e Perla Cristiane Enviy. Nada mais 63 

havendo, se encerra a presente Ata de número cento e vinte e seis (126) a qual vai 64 

assinada por mim, Eloina Chaves, Secretária Executiva do CME/PG e pelos 65 

Conselheiros titulares ou suplentes com direito a voto, presentes na Reunião do 66 

Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa, do dia vinte e seis de novembro, do 67 

ano de dois mil e quatorze.  68 
Sirlete Lemes, Presidente do CME:          _______________________________. 69 

Maria Odete Vieira Tenreiro, Vice-Presidente:  _______________________________. 70 

Nágela Rigoni:                                                    _______________________________. 71 

Edites Bet:                                                           _______________________________. 72 

Elenice Sutil Motin:          _______________________________. 73 

Kelly Cristina Camponês:                                  _______________________________. 74 

Leni Aparecida Viana da Rocha:                      _______________________________. 75 

Liana Maricéia Eidam:                                       _______________________________. 76 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues:              _______________________________. 77 

Maria Marilei Soistak Christo:                           _______________________________. 78 

Renata Lopes da Silva:                                      _______________________________. 79 

Soely de Fátima Fernandes:                    _______________________________. 80 

Patrícia Canavez Hovorusko:                            ______________________________. 81 

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira:                _______________________________. 82 

Eloina Chaves (Secretária Executiva do CME)  _______________________________. 83 


