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ATA DE Nº 142 – CME 1 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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 de Ponta Grossa - 4 

CME/PG para a Reunião Ordinária. A Presidente Sirlete Lemes cumprimentou todos 5 

os presentes e deu início a reunião lendo uma mensagem de reflexão sobre “O que é 6 

mais importante”, considerando que na vida sempre buscamos o que é mais 7 

importante em todos os sentidos. Desta forma, no trabalho que desempenhamos no 8 

Conselho não é diferente. Após o momento da reflexão a Presidente Sirlete 9 

apresentou as duas convidadas: Cintia Oliveira e Soraya Rebonato, acadêmicas do 1º 10 

ano do Curso de Bacharel em Serviço Social da Unicesumar – PG, que enviaram 11 

correspondências (e-mails) solicitando para participarem da Reunião do CME/PG, 12 

para cumprir o currículo da disciplina de Políticas Públicas e Sociais do referido curso, 13 

que exige relatório de participação em Conselhos Municipais. Após à recepção das 14 

visitantes pelos Conselheiros presentes, a Presidente deu continuidade aos trabalhos 15 

do dia, passando a palavra para a Conselheira Iolanda de Jesus que falou sobre a 16 

possível alteração do Calendário da SME – 2016, tendo em vista a passagem da 17 

Tocha Olímpica no dia 15 (quinze) de julho do corrente ano. A alteração poderá ser 18 

na semana de 11 (onze) a 15 (quinze) de julho, onde os referidos dias estão 19 

marcados como recesso e/ou férias de julho, seriam marcados para serem dias 20 

letivos/aulas, e as férias teriam que ser atrasadas para começar a partir do dia 18 de 21 

julho até 01 (um) de agosto, para fechar os 15 dias de férias e/ou recesso escolar, 22 

conforme lei. Caso seja oficializado a alteração do Calendário Escolar da SME – 23 

2016, o Conselho terá que adequar também o seu calendário anual, considerando 24 

que as reuniões e atividades do CME/PG, bem como, os recessos, sempre coincidem 25 

com o Calendário da SME/PG, tendo em vista a tramitação dos processos, das 26 

informações e dos trabalhos pertinentes à representação da SME/PG. A Presidente 27 

Sirlete Lemes solicitou para que os conselheiros se posicionassem a respeito do 28 

Calendário do CME/PG. Os Conselheiros decidiram que: caso a SME/PG oficialize a 29 

alteração do Calendário Escolar – 2016, o Calendário do CME/PG deverá ser 30 

alterado, também, sendo que no mês de julho a Reunião Ordinária do dia 06 (seis) 31 

seria transferida para o dia 13 (treze) de julho, voltando para a 2ª (segunda) quarta-32 

feira do mês, visto que ela só foi adiantada devido ao recesso de férias e, caso seja 33 

recesso escolar no dia 27 (vinte e sete) de julho, onde está prevista Reunião Ordinária 34 

do CME/PG, ela não será realizada, no referido mês. A reunião poderá ser realizada 35 

no mês de agosto, como reunião ordinária ou extraordinária.  Na sequência a este 36 

assunto a Presidente leu o documento enviado pelo SINEPE-PR, sobre a segunda 37 

edição do Planeta Reciclável em Ponta Grossa, com o tema: “Reciclagem do Isopor 38 

desafia alunos das escolas particulares”, com realização agendada para o período de 39 

08 (oito) a 10 (dez) de março do corrente ano. Serão desenvolvidos ciclos de 40 

palestras, em 09 (nove) escolas da Rede Particular de Ensino de Ponta Grossa. O 41 

documento informa também que nos dias 20 (vinte) e 21 (vinte e um) de maio, 42 

acontecerá a “II Mostra da Escola Particular sobre Reciclagem de Resíduos Sólidos, 43 

em Ponta Grossa” no Palladium Shopping Center. A Conselheira Rosélia de Lourdes 44 

Ribeiro solicitou, também, para a Presidente um momento na reunião para anunciar 45 

um evento de comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”, que será realizado pelo 46 

Conselho Municipal da Mulher, no mês de março nos dias 08 (oito), 12 (doze), 29 47 

(vinte e nove) e 31 (trinta e um). A Conselheira Rosélia fez a distribuição do panfleto 48 

com todas as informações e o cronograma do referido evento para os conselheiros e 49 

visitantes presentes. A Conselheira continuou falando que a programação prevê uma 50 



 
Av. Visconde de Taunay, nº 950, Ronda,  CEP. 84.051-900 –PG-PR - FONE: (42)3220-1211 - Secretaria Municipal de Educação, sala 12, no 1º Subsolo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

 

________________________________________________________________________________ 

Conselho Municipal de Educação – CME -   2/3 

Mesa Redonda com a Profª. Ma. Carla Simone Silva e a Profª Dra. Georgiane 51 

Garabely Heil Vásquez, Profª Ma. Laryssa Angélica Copak Muniz e Prof. Me. Décio 52 

De Franco (Coordenador da Mesa) no Auditório da Reitoria, da UEPG, entre outros. 53 

Aproveitando a oportunidade, ainda, a Conselheira Rosélia entregou um Ofício da 54 

UAMPG, instituição que representa no CME/PG, informando a indicação de Luciane 55 

Justus como Representante Suplente, no seu lugar, saindo o Conselheiro Sidnei 56 

Cícero Tilpe da Representação de Titular, que passará ser representada por ela 57 

própria. A Presidente Sirlete, após os anúncios dos eventos, retomou a pauta do dia 58 

falando a respeito do Processo – Protocolo nº 270040/2016, que foi encaminhado à 59 

SME, a respeito do Centro de Educação Infantil Castelo dos Baixinhos. O processo 60 

tramitou pela SME, a Secretária chamou a responsável legal pelo CEI, deu mais um 61 

prazo para ela regularizar a situação. A Comissão de Verificação da SME junto com 62 

alguns conselheiros, a Maria de Fátima Pacheco Rodrigues e a Leni Ap. Viana da 63 

Rocha fizeram a vistoria no local na data de 12 (doze) de fevereiro do  corrente ano 64 

para verificar se ela fez as regularizações solicitadas pela Comissão Especial, com 65 

relatório anexo ao processo. Conforme informações da Coordenação de Estrutura e 66 

Funcionamento de Ensino-SME, a Representante do CEI ainda não fez todos os 67 

ajustes necessários. Os conselheiros decidiram que o Processo deverá seguir o seu 68 

trâmite, conforme já tinham votado anteriormente, ou seja encaminhar para a 69 

Promotoria da Vara da Infância. A Conselheira Iolanda falou que o próprio Conselho 70 

poderá encaminhar o processo, diretamente para o referido órgão. Na sequência a 71 

Presidente repassou os Processos Credenciamento e/ou Renovação da Autorização 72 

de Funcionamento, encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação, para a 73 

análise da Câmara de Educação Infantil do CME/PG, com o apoio da Câmara de 74 

Ensino Fundamental. Os processos foram os seguintes: 0011.. EEssccoollaa  SSaannttaa  TTeerreessiinnhhaa  ––  75 

EEdduuccaaççããoo  IInnffaannttiill  ee  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall:: Processo de Credenciamento e Renovação 76 

da Educação Infantil;;  0022. EEssccoollaa  MMuunniicciippaall  PPrrooff..  EEllooyy  AAvvrreecchhaacckk  ––  EEdduuccaaççããoo  IInnffaannttiill  ee  77 

EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall: processo de Renovação da Autorização de Funcionamento da 78 

Educação Infantil; 0033.. EEssccoollaa  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  HHaayyddêêee  FFeerrrreeiirraa  ddee  OOlliivveeiirraa  ––  EEdduuccaaççããoo  79 

IInnffaannttiill  ee  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall:: Processo de Renovação da Autorização de 80 

Funcionamento da Educação Infantil; 0044.. EEssccoollaa  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  MMaarriiaa  LLaauurraa  PPeerreeiirraa  --  81 

EEdduuccaaççããoo  IInnffaannttiill  ee  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall:: Processo de Renovação da Autorização de 82 

Funcionamento da Educação Infantil; 0055.. EEssccoollaa  MMuunniicciippaall  PPrrooffªª  ZZeenneeiiddaa  ddee  FFrreeiittaass  83 

SScchhnniirrmmaannnn  --  EEdduuccaaççããoo  IInnffaannttiill  ee  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall:: Processo de Renovação da 84 

Autorização de Funcionamento da Educação Infantil. 04 (quatro) processos foram 85 

analisados com a aprovação os conselheiros e emissão dos pareceres, com ressalvas 86 

com relação as pendências da Proposta Pedagógica atualizada que está em 87 

andamento exceto o último da Escola Municipal Profª Zeneida que será analisado na 88 

próxima Reunião do CME, tendo em vista que não houve tempo hábil da entrega de 89 

alguns documentos, por parte da instituição de ensino, necessários para a sua 90 

conclusão (certidão de casamento de 03 funcionárias e um histórico escolar sem 91 

rasuras da auxiliar de serviços gerais). A Coordenação de Estrutura e Funcionamento 92 

de Ensino da SME, preferiu não apresentar o Processo nesta Reunião, até chegar a 93 

documentação, porém solicitou para que o CME/PG mantenha a mesma data do 94 

protocolo, para o referido processo, no que houve concordância dos conselheiros. 95 

Justificaram suas ausências os seguintes Conselheiros: Cilmara de Fátima Buss de 96 

Oliveira, Maria Odete Vieira Tenreiro, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues e Osni 97 

Mongruel Júnior, Marinete de Fátima Schwab, Neide Keiko Kravchychyn Cappelletti, 98 

Rosângela de Fátima Borges, Soely de Fátima Fernandes e Cláudio Roberto Pinheiro, 99 

os dois últimos por motivo de desligamento, porém ainda sem a indicação para 100 
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substituição. Nada mais havendo, se encerra a presente Ata de número cento e 101 

quarenta e dois (142) a qual vai assinada por mim, Eloina Chaves, Secretária 102 

Executiva do CME/PG e pelos Conselheiros titulares ou suplentes com direito a voto, 103 

presentes na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Ponta 104 

Grossa, do dia nove de março do ano de dois mil e dezesseis. 105 

Sirlete Lemes, Presidente do CME:                  ______________________________. 106 

Iolanda de Jesus, Secretária/CME:                    _____________________________. 107 

Adriane de Lima Penteado:                               _____________________________. 108 

Clóris Jaworski Lopes:                                     ______________________________. 109 

Edites Bet:                                                          ______________________________. 110 

Elenice Sutil:             _____________________________. 111 

Izolde Hilgemberg de Oliveira:                         ______________________________. 112 

Kelly Cristina Camponês:                                 ______________________________. 113 

Leni Aparecida Viana da Rocha:                      ______________________________. 114 

Lindamir Koroviski:                                           ______________________________. 115 

Nilcéa Mottin de Andrade:                                 _____________________________. 116 

Patrícia de Fátima Rodrigues:                          ______________________________. 117 

Rosélia de Lourdes Ribeiro:                             ______________________________. 118 

Simone Barbosa Fechner:                                ______________________________. 119 

Simone de Fátima Flach:                                  ______________________________. 120 

Eloina Chaves (Secretária Executiva/CME)       ______________________________. 121 

Participou da Reunião, ainda, a Conselheira Suplente: Thaiane de Gois Domingues: 122 

_________________. 123 


