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ATA DE Nº 146 – CME 1 

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, no período da manhã, tendo 2 
por local a Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os 3 
Conselheiros do Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa - CME/PG para a 4 
Reunião Ordinária. A Presidente Sirlete Lemes cumprimentou os Conselheiros presentes e 5 
passou a palavra para a Secretária Municipal de Educação Profª Esméria de Lourdes Saveli. 6 
A Secretária cumprimentou a todos e agradeceu ao CME/PG o espaço cedido na pauta do 7 
dia. O assunto que a trouxe, disse ela, “é a respeito das Escolas de Tempo Integral e devido o 8 
projeto de lei de autoria do vereador Júlio Kuller, que não entende isso, e fica fazendo 9 
populismo com esse assunto que não lhe diz respeito, porque não é da alçada do vereador 10 
definir como deve ser a organização pedagógica e/ou curricular do Sistema Municipal. Na 11 
verdade, continuou a Secretária Esméria, é atribuição do Conselho Municipal de Educação 12 
elaborar uma deliberação sobre as Escolas de Tempo Integral, mas confesso que falhei 13 
nesse ponto porque não solicitei uma normativa para o CME/PG, para regulamentar as 14 
Escolas de Tempo Integral, na forma em que temos hoje. Porém, frisou ela, não vamos fazer 15 
isso agora, porque estamos no período eleitoral e não podemos publicar atos, leis, e devemos 16 
respeitar a lei para que as nossas ações não se configurem como promoção pessoal do 17 
Prefeito Marcelo (Prefeito Municipal de Ponta Grossa Marcelo Rangel) que também é candidato 18 
e não interfere na forma como organizamos as Escolas de Tempo Integral, porque confia no 19 
nosso trabalho. As Escolas de Tempo Integral, que é um projeto nosso, específico da 20 
Secretaria Municipal de Educação e que não é o mesmo do Governo Federal do “Programa 21 
Mais Educação” (PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola / FNDE - Fundo Nacional de 22 
Desenvolvimento da Educação), que amplia a jornada escolar com atividades optativas de 23 
recreação, esporte, artes, etc, em contraturno. As escolas municipais de Tempo Integral não 24 
se configuram em confinamento de crianças, como pensam alguns de nossos vereadores e 25 
nem contra-turno escolar, ou contraturno social.” “Na verdade”, continuou a Secretária, “nos 26 
espelhamos nos ideais e nas políticas educacionais de Anísio Teixeira da década de 1950 e 27 
de Darcy Ribeiro da década de 80, bem como, estamos estudando a muito tempo, sobre esse 28 
assunto e acompanhando esta discussão que vem ocorrendo no mundo inteiro. Na Finlândia, 29 
que é um país pequeno foi implantado de um jeito, para suprir a realidade deles. Na 30 
Inglaterra, França, preferem o tempo parcial. Na América Latina, na qual estamos incluídos, 31 
como no Chile, na Argentina e no Uruguai, são de 6 (seis) a 7 (sete) horas de aula por dia. 32 
Então, continuou ela, “não foi fácil implantar estas escolas de tempo integral no município, 33 
alguns professores ainda têm essa mentalidade do tempo parcial, assim como quem olha de 34 
fora não sabe o que se passa lá dentro, pensam que de manhã acontecem os estudos do 35 
Currículo e à tarde projetos, não é assim, não pode ser assim, só o tempo ampliado, não é 36 
esta concepção que está posta nas nossas escolas, porque os conteúdos curriculares estão 37 
organizados de forma interdisciplinar e transversal do conhecimento, tanto de manhã como à 38 
tarde”. Após esta explanação a Secretária Municipal Esméria passou para a apresentação do 39 
material (slides), com os gráficos estatísticos do Tempo Integral das Escolas Municipais e 40 
CMEIs, da Rede Municipal de Ensino, que entre outras informações demonstrou que no ano 41 
de 2012 haviam 2.937 (dois mil novecentos e trinta e sete) alunos, sendo 390 do Ensino 42 
Fundamental e 2.547 alunos da Educação Infantil, matriculados nas unidades de ensino que 43 
ofertaram o tempo integral; em 2016 esse atendimento foi ampliado para 16.227 (dezesseis 44 
mil duzentos e vinte e sete), alunos matriculados, sendo 9.213 (nove mil duzentos e treze) em 45 
Escolas Municipas - Ensino Fundamental e 7.014 (sete mil e quatorze) nos Centros 46 
Municipais de Educação Infantil, que funcionam, de tempo integral. A Secretária Municipal 47 
mostrou também a expansão física da Rede Municipal, com a construção de 16 (dezesseis) 48 
CMEIs novos, sendo que destes, 08 (oito) já foram entregues/inaugurados e 08 (oito) estão 49 
em fase de construção/conclusão, bem como, 22 (vinte e dois) CMEIs que passaram ou estão 50 
passando por reformas. A Secretária Municipal Esméria de Lourdes Saveli falou, ainda, que: 51 
as matrículas das crianças na Educação Infantil, na Rede Municipal é a partir de 01 (um) até 52 
05 (cinco) anos; o Município está atendendo a lei nacional com as matrículas de todas as 53 
crianças de 04 (quatro) e 05 (anos), seja em CMEIs ou Escolas Municipais;  está ampliando a 54 
oferta de matrículas para as crianças da Creche de 01(um) a 03 (três) anos; o Município já 55 
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atingiu a meta dos cinquenta por cento das Escolas Municipais em Tempo Integral; após o 56 
período eleitoral em outubro, pretende ainda, implantar as bibliotecas interativas e remodelar, 57 
atualizar os projetos e equipamentos das  salas de informáticas, das escolas municipais, com 58 
a compra dos tablets grandes, etc. A Secretária Esméria aproveitou o momento, também, 59 
para falar sobre o Projeto “Cola Aqui – Colecionando e Aprendendo”, desenvolvido por meio 60 
de um álbum de figuras, no âmbito do Município de Ponta Grossa, entre os alunos da Rede 61 
Municipal de Ensino. O projeto tem como objetivo incentivar os alunos ponta-grossenses e 62 
suas famílias a exigirem a nota fiscal na hora do pagamento da prestação de qualquer serviço 63 
(ISSQN), bem como, promover a informação sobre diferentes assuntos, como história, 64 
cultura, meio ambiente, turismo e educação financeira. A Secretária de Educação falou 65 
também sobre o IV Congresso Municipal de Educação de Ponta Grossa, evento que 66 
acontecem: a Feira do Livro, as várias palestras com autores de renomes, as oficinas, entre 67 
outros momentos culturais, o qual será realizado no período de 07 (sete) a 15 (quinze) de 68 
setembro, com o Tema: “Dê o play na poesia”. A Secretária enfatizou que, “não será apenas 69 
sobre aquele poema estruturado em estrofes, versos, mas inserimos, também, o texto 70 
narrativo que é rico em poesia.” Ela falou, ainda, que pensa em desenvolver, na Feira do 71 
Livro, a teoria do texto do pergaminho num comparativo com a tela do computador (e dos 72 
tablets) que tem o mesmo movimento de rolagem do texto e dos olhos na leitura, pois vai 73 
desenrolando, seja num sentido vertical ou horizontal e que, por este motivo intitulou o 74 
Congresso deste ano com o tema: “dê um play na poesia”. Apresentou alguns dos nomes dos 75 
palestrantes, oficineiros ou contadores de histórias, que virão para o Congresso Municipal de 76 
Educação, em setembro, e reforçou o convite para todos os Conselheiros e para as 77 
instituições da rede particular de ensino. Após a fala da Secretária Esméria, alguns 78 
conselheiros fizeram algumas colocações, como a Conselheira Adriane de Lima Penteado 79 
que questionou sobre o posicionamento do vereador na Ação que moveu contra o município, 80 
e a Secretária Esméria, enfatizou que “a lei que ele criou é inconstitucional, porque ele fez 81 
uma lei autorizativa, e também, não pedimos uma lei a respeito deste assunto para o 82 
vereador, e como já falei não é da competência dele, vem do executivo e não dele, é da 83 
competência do Sistema Municipal de Ensino junto ao Conselho Municipal de Educação”. 84 
Após o pronunciamento da Secretária Municipal de Educação, a Presidente Sirlete Lemes, 85 
anunciou que seria feita uma pausa para o café, tendo em vista a confraternização dos 86 
conselheiros, tendo em vista o encerramento do primeiro semestre, estendendo o convite à 87 
Secretária Esméria. No retorno aos trabalhos a Presidente Sirlete fez a apresentação das 88 
correspondências recebidas, sendo elas: os E-mails: em 17/06 o Convite do Conselho 89 
Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de Ponta Grossa - COMAD-PG, para as 90 
solenidades alusivas ao “Junho Branco” e Semana Municipal de Prevenção ao Uso indevido 91 
de Drogas; em 19/06, o envio do Material de Apresentação (slides) sobre a EDUCAÇÃO 92 
INFANTIL, do Conselho Estadual de Educação-PR – Câmara de Educação Infantil e do 93 
Ensino Fundamental (CEIF) e CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 94 

Adolescente, referente à Reunião Extraordinária realizado em 15/06; em 22/06 o envio do 95 
Relato sobre as Políticas Básicas  do Plano Decenal do CEDCA; em 24/06 o CONVITE dos 96 
50 Anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; em 24/06, o Convite da 97 
SME para a Inauguração das reformas e ampliações da ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARIA 98 
CRUZ. Após a leitura das correspondências a Presidente Sirlete repassou os Processos 99 
enviados pela SME, para a análise e emissão dos pareceres pela Câmara de Educação 100 
Infantil, foram eles: ESCOLA PRISMA ARCO-ÍRIS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 101 
FUNDAMENTAL: Credenciamento e Renovação da Autorização de Funcionamento da 102 
Educação Infantil da Escola e ESCOLA BOM PASTOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 103 
FUNDAMENTAL: Credenciamento e Renovação da Autorização de Funcionamento da 104 
Educação Infantil da Escola. Concluidos os trabalhos do dia a Presidente encerrou a Reunião. 105 
Justificou a sua ausência a seguinte Conselheira: Cilmara de Fátima Buss de Oliveira. Nada 106 
mais havendo, se encerra a presente Ata de número cento e quarenta e seis (146) a qual vai 107 
assinada por mim, Eloina Chaves, Secretária Executiva do CME/PG e pelos Conselheiros 108 
titulares ou suplentes com direito a voto, presentes na Reunião Ordinária do Conselho 109 
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Municipal de Educação de Ponta Grossa, do dia treze de julho do ano de dois mil e 110 
dezesseis. 111 
Sirlete Lemes, Presidente do CME:                   ______________________________. 112 

Iolanda de Jesus (Sec. CME/PG):                                ______________________________.  113 

Adriane de Lima Penteado:                               ______________________________. 114 

Clóris Jaworski Lopes:               ______________________________. 115 

Ir. Edites Bet:                                                       ______________________________. 116 

Elenice Sutil:          ______________________________. 117 

Ivonete Denise Roman:    ______________________________. 118 

Izolde Hilgemberg de Oliveira:   ______________________________. 119 

Kelly Cristina Camponês:    ______________________________. 120 

Leni Aparecida Viana da Rocha:                       ______________________________. 121 

Maria Odete Vieira Tenreiro:   ______________________________. 122 

Marinete de Fátima Schwab:                              ______________________________. 123 

Neide Keiko Kravchychyn Cappelletti:    ______________________________. 124 

Nilcéa Mottin de Andrade:    ______________________________. 125 

Osni Mongruel Júnior:                                        ______________________________. 126 

Patrícia de Fátima Rodrigues:   ______________________________. 127 

Paula Tatiane Potoski:                                        ______________________________. 128 

Rosélia de Lourdes Ribeiro:                              ______________________________. 129 

Participaram da Reunião, ainda, as seguintes Conselheiras Suplentes:  130 

Jaqueline Caetano Pinto:     _____________________________. 131 

Nágela Rigoni:                    _____________________________. 132 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues:               _____________________________.  133 

Eloina Chaves (Secretária Executiva/CME)       ______________________________. 134 


