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ATA DE Nº 178 – CME 1 

 Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, no período da manhã, 2 
tendo 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 – Gestão 2017-4 
2020, para a Reunião Ordinária. A Presidente Ceres Benta Berthier Gehlen cumprimentou a 5 
todos e deu início à reunião lendo a seguinte mensagem:  "O COLAPSO DA EDUCAÇÃO É 6 
O COLAPSO DA NAÇÃO - No portão de entrada de uma Universidade na África do Sul foi 7 
afixada a seguinte mensagem para reflexão: ‘Para destruir qualquer nação não é necessário 8 
usar bombas atômicas ou mísseis de longo alcance. Basta apenas reduzir a qualidade da 9 
educação e permitir que os estudantes 'cabulem' nos exames.  Pacientes morrem nas mãos 10 
de tais médicos. Edifícios desabam nas mãos de tais engenheiros. Dinheiro perde-se nas 11 
mãos de tais economistas e contabilistas. A humanidade morre nas mãos de tais eruditos 12 
religiosos. A justiça se perde nas mãos de tais Juízes... ‘O colapso da Educação é o colapso 13 
da nação’.". Após a leitura a Presidente Ceres fez a reflexão sobre o texto, ressaltando a 14 
importância da qualidade da educação, visto que é por ela que são formados todos os 15 
profissionais que ajudam a gerir uma nação. Por isso, também, a importância do trabalho do 16 
Conselho Municipal de Educação ajudando a cuidar e melhorar cada vez mais a Educação 17 
do nosso município. Na sequência a Presidente fez a apresentação das correspondências 18 
expedidas e recebidas as quais foram: o Ofício nº 008/19-CME/PG, expedido para os 19 
Conselhos Tutelares, referente a indicação de Conselheiro(a) Substituto(a) para a 20 
Conselheira que saiu no final do ano 2018, Mychelly Bohatch Morkowcz, que até a presente 21 
data ainda não foi indicado(a). O CME/PG recebeu a correspondência da Universidade 22 
Estadual de Ponta Grossa, Ofício nº 2019.13 de 04 de junho de 2019, com as indicações das 23 
representantes do Departamento de Pedagogia, a Professora Daiana Camargo, para a vaga 24 
de Titular e a Professora Maria das Graças do Espírito Santo Tigre, para a Suplência. A 25 
Presidente Ceres aproveitou a oportunidade para dar as boas-vindas para a Profª Daiana 26 
Camargo, presente na Reunião. A Conselheira Leni Aparecida Viana da Rocha, solicitou a 27 
palavra para anunciar o Cronograma do Junho Branco – Mês de Sensibilização e Prevenção 28 
do Uso de Drogas, do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de Ponta 29 
Grossa/COMAD-PG, o qual iniciou no dia 02 de junho, com abertura oficial no dia 03, no 30 
Auditório da OAB, no Bairro de Oficinas, além de outros eventos no decorrer dos dias, até a 31 
data de 29 de junho do corrente ano, envolvendo várias instituições e comunidades 32 
terapêuticas, bem como, profissionais da assistência social, da área da saúde, agentes 33 
pastorais, acadêmicos e demais interessados. A Conselheira Leni ressaltou a importância dos 34 
eventos, visto que serão várias atividades durante o mês de junho com: simpósios, palestras, 35 
oficinas, círculo da paz, eventos culturais, abrangendo a temática. A conselheira distribuiu os 36 
cronogramas para os conselheiros participarem e/ou ajudarem na divulgação. Em seguida a 37 
Presidente passou a palavra para a Secretária Municipal de Educação, Profª Esméria de 38 
Lourdes Saveli, a qual solicitou um breve espaço na Reunião para falar sobre a Fluência 39 
Prova Paraná aplicada para todos os alunos do 2º ano para verificar a fluência em leitura dos 40 
estudantes em fase de alfabetização, realizada no período de 11 a 14 de junho, nas escolas 41 
que fizeram adesão, cujos resultados da avaliação ajudarão no planejamento da gestão 42 
escolar favorecendo o desenvolvimento do processo de aprendizagem nas escolas. A 43 
Secretária Esméria falou, em seguida, do VII Congresso Municipal de Educação, junto ao 44 
qual acontece também a Feira do Livro, evento este que a Secretária Municipal Esméria tem 45 
muito orgulho em contar que iniciou na sua primeira Gestão, no ano de 2002, considerando o 46 
importante incentivo à leitura, não somente para os alunos da Rede Municipal de Ensino, mas 47 
para todo o cidadão pontagrossense e demais visitantes.  O Congresso Municipal com a Feira 48 
do Livro já faz parte da programação do Calendário Anual da SME, no período de 07 a 15 de 49 
setembro, aproveitando os eventos dos feriados cívicos. A Secretária enfatizou que promoveu 50 
estes eventos porque quando assumiu a Secretaria na Gestão 2001-2004, percebeu que a 51 
Rede Municipal de Ensino estava fazendo uso de apostilas por meio de contratos com 52 
investimentos muito altos, os quais não favoreciam os alunos e nem os professores, porque 53 
promoviam um desincentivo à leitura e a autonomia do professor. A Respeito do VII Congresso 54 
Municipal a Secretária Esméria contou, ainda, que o tema será: VII Congresso Municipal de 55 
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Educação: Gestão Democrática e Justiça Social - “Ponta Grossa a história do menino 56 
que lia o mundo”. Este tema, conforme a Secretária falou, “tem como principais objetivos a 57 
formação do leitor, o qual tem o direito de escolher o que quer, e formar uma biblioteca, 58 
fazendo com que o professor possa escolher o livro didático o que facilitou para que as 59 
diretoras das escolas enriquecerem seus acervos de livros nas escolas municipais e CMEIs”.  60 
A Secretária falou, também, que se inspirou em Paulo Freire e sua obra, enfatizando ser este 61 
um autor de renome, considerado o “Patrono da Educação Brasileira por reconhecimento ao 62 
mérito de sua obra e das suas contribuições para a educação e alfabetização no Brasil e no 63 
mundo. Pedagogo, filósofo e escritor, Paulo Freire é visto no mundo todo como uma figura 64 
importante na teoria sobre educação, aprendizagem e alfabetização.”1[Obs.: biografia do autor 65 
acrescentada nesta ata]. A Secretária Esméria falou, ainda, na importância da participação do 66 
Conselho Municipal de Educação no evento, e contou que virão outros nomes importantes de 67 
autores que se somarão ao evento, como: Zilda de Oliveira, Paulo Ghiraldelli, Moacir Gadotti, 68 
Carlos Rodrigues Brandão, entre outros. Na sequência a Secretária Esméria falou sobre a 69 
Base Nacional Comum Curricular, no estudo que está sendo realizado na SME desde o ano 70 
de 2017, junto dos pedagogos e diretores das Escolas Municipais e CMEIs, sendo que neste 71 
ano de 2019, finalmente, será impressa as Diretrizes da SME referente a BNCC, a qual deverá 72 
passar pelo Conselho para análise e parecer. Para tanto a Secretária falou que vai fazer uma 73 
Reunião/Imersão, de um dia, e que “gostaria da participação, além deste Conselho, de outras 74 
representações, do Colegiado de Pedagogia, de Pós Graduação, da Universidade Estadual 75 
de Ponta Grossa, do Núcleo Regional de Educação, das Escolas Particulares/SINEPE”, entre 76 
outros. O Conselho, juntamente com a Secretária Esméria definiram a data da próxima 77 
reunião do CME/PG, em 10 de julho do corrente ano. Por último a Secretária Esméria falou 78 
sobre a carta que enviou para o Vereador Felipe Passos, devido ao Projeto de Lei de sua 79 
autoria que está tramitando na Câmara Municipal de Ponta Grossa sobre o “Homeschooling”, 80 
que conforme escreveu e leu para os conselheiros: “pode até soar bem no inglês, parece uma 81 
inovação. Mas, em nosso Português é a educação feita em casa, mesmo. Essa proposta está 82 
ligada a fundamentalismos religiosos e interesses empresariais.” Num dos trechos da carta a 83 
Secretária enfatiza que: “Defendemos que as crianças precisam de mais tempo nas escolas 84 
e não menos. A escola pública de qualidade voltada para a infância é a garantia de um 85 
desenvolvimento sadio, com acesso ao conhecimento e a chance de realizar em suas vidas 86 
muito mais do que seus pais puderam fazer”. Ainda, ressalta que: “Em nossa realidade, tal 87 
projeto amplia a vulnerabilidade de milhares de crianças. Fora dos olhares diários dos 88 
professores, estarão sujeitas ao álibi do homeschool. Que serviria, também, para que 89 
governantes incultos, avessos à Educação e favoráveis ao seu sucateamento usassem mais 90 
essa justificativa para deixar de investir na área.”  A Secretária falou, ainda, que este projeto 91 
fere os princípios da legislação nacional e educacional brasileira, até porque essa “proposta 92 
é justamente para as etapas de ensino da Educação Básica, o que é um absurdo”, frisou ela. 93 
Concluindo a sua fala a Secretária Municipal de Educação Esméria de Lourdes Saveli, 94 
agradeceu o espaço cedido a ela na Reunião do CME-PG e despediu-se de todos. Em 95 
seguida a Presidente Ceres retomou os trabalhos das análises dos Processos enviados pela 96 
SME, para análise das Câmaras de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, os quais 97 
foram: ESCOLA MUNICIPAL DEODORO ALVES QUINTILIANO – EDUCAÇÃO INFANTIL E 98 
ENSINO FUNDAMENTAL - Renovação do Credenciamento e Renovação da Autorização de 99 
Funcionamento do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR 100 
ELOY AVRECHACK – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - Renovação do 101 
Credenciamento e Renovação das Autorizações de Funcionamento da Educação Infantil e do 102 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais. ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARIA CRUZ – 103 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - Renovação do Credenciamento, 104 
Renovação da Autorização do Funcionamento do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 105 
Autorização de Funcionamento da Sala de Recursos Multifuncionais – SRM/AEE. ESCOLA 106 
MUNICIPAL PROFESSORA MARIA EULINA SANTOS SCHEENA – EDUCAÇÃO INFANTIL 107 
E ENSINO FUNDAMENTAL – Renovação do Credenciamento e Renovações das 108 
Autorizações de Funcionamento, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos 109 
                                                 
1 Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/biografia/paulo-freire.htm>. Consulta em 09 de julho de 2019. 
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Iniciais. ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ BUGATTI – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 110 
FUNDAMENTAL - Renovação do Credenciamento e Renovação da Autorização de 111 
Funcionamento do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. ESCOLA MUNICIPAL PASCOALINO 112 
PROVISIERO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - Renovação do 113 
Credenciamento e Renovações das Autorizações de Funcionamento da Educação Infantil e 114 
do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZAHIRA 115 
CATTA PRETA MELLO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - Renovação 116 
do Credenciamento, e Renovações das Autorizações de Funcionamento do Ensino 117 
Fundamental – Anos Iniciais e da Sala de Recursos Multifuncionais – SRM/AEE. CENTRO 118 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADOS CORAÇÕES – Renovação do Credenciamento e 119 
Renovação da Autorização de Funcionamento do CEI. Os referidos processos receberam 120 
pareceres favoráveis. Justificaram suas ausências as seguintes Conselheiras: Angélica Maria 121 
Mendes Pozzebon, Adriana Mara de Souza da Silva, Nilcéa Mottin de Andrade, Rodrigo 122 
Lupateli José e Sirlete Lemes. Nada mais havendo se encerra a presente Ata de número cento 123 
e setenta e oito (178) a qual vai assinada por mim, Eloina Chaves, Secretária Executiva do 124 
CME/PG e pelos Conselheiros titulares e/ou suplentes, presentes na Reunião Ordinária do 125 
Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa, aos doze dias do mês de junho do ano 126 
de dois mil e dezenove. 127 
Ceres Benta Berthier Gehlen, Presidente:                   _____________________________. 128 

Iolanda de Jesus, Secret./CME:                                    _____________________________. 129 

Adriane de Lima Penteado:                                          _____________________________. 130 

Francisley Pimentel Fagundes:                                   _____________________________. 131 

Jeolcinéia Reinecke Mulinari Cardoso:                    _____________________________. 132 

Leni Aparecida Viana da Rocha:                                  _____________________________.  133 

Luciana Bernadete Maior Correia:                               _____________________________. 134 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues:                          _____________________________. 135 

Rafaela Adriane Hogrodnik Adamowicz                      _____________________________. 136 

Reinaldo Luan Rodrigues:                                            _____________________________. 137 

Rosélia de Lourdes Ribeiro                                          _____________________________. 138 

Rosimere Dobrowolski:                                                 _____________________________. 139 

Silvana Zdebski Lemos:                                                _____________________________. 140 

Valquíria Koehler de Oliveira:                                       _____________________________. 141 

Vera Lúcia Martiniak:                                                     _____________________________. 142 

Participaram da Reunião, ainda, os seguintes Conselheiros Suplentes: 143 

Nágela Rigoni:                                                                _____________________________. 144 

Eliane Cristina Pereira da Silva                                    _____________________________. 145 

Sandra Margarete Inglês dos Santos:                         _____________________________. 146 

Eloina Chaves (Secretária Executiva/CME)                  _____________________________. 147 


