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ATA DE Nº 98 – CME 1 

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, tendo por local a Sala da 2 

Secretária Municipal de Educação-SME, devido às reformas na Sala de Reuniões da 3 

SME, reuniram-se os conselheiros do Conselho Municipal de Educação para a Reunião 4 

Ordinária. A Presidente Irmã Edites Bet deu início à Reunião, cumprimentando a todos 5 

os presentes e na sequência solicitou aos conselheiros para que, em duplas, 6 

discutissem as ações realizadas durante esse primeiro ano da Gestão do CME, com 7 

um olhar para o passado, o presente e o futuro, refletindo a partir dos seguintes 8 

questionamentos: quais foram as dificuldades encontradas pelos conselheiros neste 9 

período? Quantos às decisões e demais encaminhamentos feitos pelo CME até o 10 

momento: o que deu certo ou que poderia melhorar? Os conselheiros Emanuel 11 

Gonsalves Penteado e Osni Mongruel Júnior sugeriram que existisse um corpo técnico 12 

composto por um advogado, um contador, permanente, para ajudar nos trabalhos, pois 13 

desta forma não haveria dificuldades na transição da Gestão do CME, porque estes 14 

profissionais dariam sequência aos processos já iniciados, anteriormente. A Secretária 15 

do CME Eloina Chaves e a Conselheira Maria Elganei Maciel, falaram que esta Gestão, 16 

mesmo com pouco tempo, já demonstra ser forte e que está constituída por 17 

conselheiros responsáveis, dispostos, comprometidos com as causas da Educação, 18 

pois foram assumidas responsabilidades direcionadas pela gestão anterior e que foram 19 

concretizadas com êxito. Isto aconteceu, também, graças a liderança da Presidente do 20 

CME, Irmã Edites Bet que, em todos os momentos, esteve participando ativamente de 21 

todos os processos. Aprovamos o Regimento Interno do CME, as normas para as 22 

inscrições das instituições beneficentes com fins educacionais; foram efetivadas as 23 

inscrições com a emissão do comprovante, etc. A Conselheira Marislei de Fátima 24 

Zaremba Martins, falou da importância da alteração da Deliberação da Educação 25 

Infantil. A referida Deliberação já está sendo discutida desde a reunião anterior. As 26 

conselheiras Sandra Margarete Inglês dos Santos e Tinaly Lievore lembraram que o 27 

Conselho Municipal de Educação oportuniza o estudo de formação, o que garante que 28 

estejamos preparados para atender as necessidades da comunidade. A Presidente 29 

Irmã Edites Bet falou que “precisamos, sim, realizar as atividades, mas acima de tudo 30 

amar o que estamos fazendo”, pois só assim conseguiremos fazer bem feito. Após os 31 

relatos dos conselheiros, a Presidente solicitou para que fosse lida a Ata de nº 97 da 32 

Reunião anterior. Foram feitas duas correções e a Ata foi aprovada. Na sequência fez a 33 

leitura das justificativas de faltas informando ao Plenário as ausências dos seguintes 34 

conselheiros: Maria Julieta Weber Córdova, Marli Valença, Alessandra de Fátima 35 

Scorsim Bitecouski, Ceres Benta Berthier Gehlen, Teresa Jussara Luporini. A 36 

Presidente Ir. Edites fez a leitura das correspondências recebidas, que foram: O 37 

informativo da UNCME/PR sobre o XXI Encontro Nacional dos Conselhos Municipais 38 

que ocorrerá no período de 17 a 19 de outubro, em Gramado/RS. Outro informativo da 39 

UNCME falando sobre o Cadastro dos Conselhos no SICME, Sistema de Cadastro dos 40 

Conselhos Municipais de Educação do Ministério de Educação e Cultura, avisando que 41 

o programa está em manutenção e que após as adequações será liberado para as 42 

atualizações dos CMEs. O Ofício do CMDCA – PG, Conselho Municipal da Criança e 43 

do Adolescente de Ponta Grossa, enviando as Propostas Deliberadas pelo Conselho.  44 

A Deliberação será enviada por email para realização de uma leitura prévia, sendo que 45 

ela foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 19/07/12. Logo após, a 46 

Presidente solicitou aos conselheiros para que reiniciassem os estudos referentes à 47 

reformulação da Deliberação 002/04-CME da Educação Infantil. Foram lidos e 48 

discutidos os artigos do nº 16 até o nº 39. Sem mais, se encerra a presente ata de 49 

número noventa e oito, a qual vai assinada por todos os conselheiros presentes, na 50 
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Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa, do dia oito de 51 

agosto do ano de dois mil e doze. 52 

Irmã Edites Bet, Presidente do CME:          _______________________________.          53 

Elizabeth Regina Streisky de Farias-Vice Pres. ___________________________. 54 

Maria Elganei Maciel:                                 ________________________________. 55 

Marislei de Fátima Zaremba Martins       ________________________________. 56 

Hercília Kuhn Henneberg:                         ________________________________. 57 

Sandra Margarete Inglês dos Santos       ________________________________. 58 

Maria Marilei Soistak        ________________________________. 59 

Osni Mongruel Júnior                                ________________________________. 60 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues       ________________________________. 61 

Elenice Sutil Motin:                                    ________________________________. 62 

Emanuel Gonsalves Penteado                 ________________________________. 63 

Marli Valença:                                            ________________________________. 64 

Soely de Fátima Fernandes:                     ________________________________. 65 

Tinaly Lievore – Secretária CME               ________________________________. 66 

Jussara Chaves Pedroso:                         ________________________________. 67 

Lindamir Koroviski:                                   ________________________________. 68 

__________________________________________________________________. 69 

Eloina Chaves – Secretária Execut. CME _________________________________. 70 


