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ATA DE Nº 190– CME
Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, no período da manhã,
reuniram-se os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa CME/PG– Gestão 2017-2020, para a Reunião de forma Virtual – online, através do aplicativo
- sala ZOOM, para discussão da DELIBERAÇÃO/CME N.º 003/2020 para a Instituição de
regime especial para o desenvolvimento das atividades escolares no âmbito do Sistema
Municipal de Ensino de Ponta Grossa em decorrência da legislação específica sobre a
pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID–19 e outras providências. A reunião
contou com a participação do Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho
Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR) Professor Dr. João Carlos Gomes que se
colocou a disposição para quaisquer esclarecimentos. Ele comentou ainda que “quando
voltarmos voltaremos como uma outra escola e que o ensino remoto não é curso em EAD.
O importante agora é manter o vínculo com as crianças e a segurança para as escolas”.
A Conselheira Simone Flach pediu a fala: “eu acho que falta um estudo sobre a situação
de Ponta Grossa, uma análise, precisa ver a situação dos alunos em Ponta Grossa, em
relação as atividades remotas. Quantos alunos temos? Como acontece? Porque a
situação está caótica para aqueles pais que tem três, quatro, cinco filhos matriculados na
escola. Isto me preocupa. Outra questão: teve um período sem atividades. As atividades
tiveram início no dia vinte de abril e a princípio não seriam contadas como carga horária.
Precisamos pensar, mapear os alunos e suas condições.” A Conselheira Iolanda colocou
“a situação colocada é importante, estamos monitorando, ligando, indo nas escolas. A
Rede Municipal começou as atividades dia vinte de abril. A primeira proposta era não
contar como carga horária, mas para a criança não perder o vínculo. Quando vimos que
era bom e que estamos melhorando, veio a questão de contarmos a carga horária. Além
disso as escolas estão enviando aos alunos atividades além das do Programa. Eu gostaria
que fizéssemos a aprovação ampla desta Deliberação e após fazer um estudo sobre a
Educação Infantil.” A Conselheira Simone argumentou e sugeriu: “e se deixarmos para
mais tarde para aprovarmos com mais segurança?” Respondendo à pergunta da
conselheira a Presidente do Conselho Municipal de Educação, Ceres Benta Berthier
Gehlen falou: “eu como Diretora de Escola (Escola Municipal Vereador Carneiro Martins
– Educação Infantil e Ensino Fundamental), digo: a nossa escola nunca quebrou o vínculo
com as famílias. Fizemos levantamento. Estamos enviando atividades e vamos contar
como atividades realizadas.” A Conselheira Angélica também se posicionou como Diretora
de Escola (Escola Municipal Professor Felício Francisquiny – Educação Infantil e Ensino
Fundamental): “como diretora nós realizamos pesquisa e na minha escola apenas com
uma família não conseguimos contato, mas a preocupação com os alunos é importante,
porém foi feita uma pesquisa, sim.” A Conselheira Izolde colocou que: “fizemos um
levantamento e estamos fechando a tabulação e poucos alunos não estão envolvidos.
Para os alunos da Zona Rural gravamos DVDs com as atividades.” A Conselheira Simone
argumentou: “nós deveríamos ver a necessidade deste estudo.” O Conselheiro Albari
também colocou a posição quanto ao estudo da posição das famílias/alunos: “há
necessidade deste estudo para podermos tomar uma decisão. Será que toda a rede está
sendo atendida? Entendo o esforço da Rede, mas precisamos ter este panorama para
podermos decidir.” O Conselheiro Osni colocou o seguinte: “um estudo nos ajuda, mas
você ter a Deliberação você está tornando possível que aconteça e para ter um estudo
completo, penso que não temos tempo. Estamos aprendendo a cada dia, será que está
certo, será que estamos fazendo certo? É um trabalho diferente para todos.” A Conselheira
Irmã Edites argumentou, ainda: “se agora é o momento de documentar quero fazer uma
pergunta básica e fundamental, temos neste momento que minimizar o sofrimento das
pessoas e passar o melhor para os nossos alunos. Qual a urgência para aprovarmos esta
Deliberação? Há uma necessidade que se documente isto com urgência, pensando na
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Educação Infantil.” A Conselheira Iolanda respondeu que “há a necessidade da
normatização devido a não termos nada, nenhum documento. Precisamos regulamentar.
Ficamos com as aulas suspensas. Quando iniciamos o Programa aí começamos a contar.
Não fizemos antes porque não tínhamos um norte e não sabemos quanto tempo tudo isso
vai durar. A normalidade será muito remota. Neste ano letivo não conseguiremos dar todo
o conteúdo, cumprir todo o currículo. Quando a Saúde (Fundação Municipal de Saúde e
Vigilância Sanitária) autorizar a volta não voltaremos como antes. Com os trinta alunos
em sala de aula. E agora estamos descobertos, ou seja, podemos utilizar a Deliberação
do Estado, estamos livres para isso.” O Conselheiro Osni ressaltou a importância da
participação do professor João Carlos Gomes: “por isso a importância da participação do
professor João Carlos. Ver o que o Estado está fazendo e pode contribuir. Ouvir como
está sendo feita no Estado, no Brasil e não só aqui na cidade.” A Conselheira Maria de
Fátima colocou a posição dela perante o estudo desta Deliberação: “a minha proposta é
darmos prosseguimento nesta Deliberação, mas montar uma comissão para estudos para
que tenhamos mais segurança. É importante fazer e aprovar porque estamos
descobertos, sem uma legislação.” A Conselheira Irmã Edites concordou e acrescentou:
“concordo com a Fátima, vamos fazer, vamos aprovar esta e depois se preciso nos
reunimos para mais estudos. Todos nós estamos estudando para deliberarmos. Agora,
acho importante aprovar a Deliberação.” A Conselheira Daiana discordou falando:
“precisamos de um estudo mais intenso, principalmente, com relação a Educação Infantil,
eu compreendo a urgência, mas me preocupo com os alunos da Rede Municipal.” A
presidente do CME se posicionou: “eu, enquanto presidente do Conselho, fui questionada
pelo Osni a respeito da nossa Deliberação, porém como naquele momento não tínhamos
nada do Conselho Nacional, ficamos aguardando. Agora, acredito que temos que fazer
sim.” A Conselheira Izolde falou: “O CME não tomou nenhuma medida. Precisávamos de
respaldos de outros Conselhos para estarmos em consonância. Agora é urgente para dar
segurança para continuarmos trabalhando, pois acredito que é este o momento de
aprovarmos a Deliberação.” Após os argumentos dos conselheiros a respeito da
Deliberação a Conselheira Iolanda iniciou a leitura do referido documento, artigo por artigo
e solicitou aos conselheiros que, a medida que fosse realizada a leitura, eles poderiam ir
se manifestando. Os artigos 1º, 2º, 3º e 4º todos concordaram. No artigo 5º a Conselheira
Simone pediu a palavra e disse: “sobre as atividades o que compreendem, eu sei que a
Deliberação é para todos, mas quais os equipamentos serão cedidos para os alunos?
Alguns municípios estão dando atividades impressas, apostilas, todo material necessário
para os alunos estarem desenvolvendo. Outra questão: as atividades serão emitidas com
controle de frequência dos estudantes? Como isso será feito? Que tipo de controle? Será
que não estamos dando mais problemas para os pais?” Nisto a Conselheira Iolanda
colocou: “a escola irá apresentar para o CME como será este plano. Aí neste plano irá
especificar cada item.” O Conselheiro Osni complementou: “que tal complementar no item
II do Art. 5º do material impresso?” Esta alteração foi aceita por todos os conselheiros. Os
demais artigos foram todos aprovados. Logo após a Conselheira Irmã Edites se
posicionou dizendo: “chegamos ao final desta Deliberação, ela está aprovada, mas a
aprovação não dispensa os estudos adiante. O CME mesmo com esta Deliberação
aprovada precisa ser estudada.” A Conselheira Iolanda comentou, ainda: “vamos compor
um grupo para acompanhar as atividades remotas. Vamos enviar via email os
documentos/materiais para estudos para os conselheiros que têm interesses em participar
deste grupo de estudos.” A Conselheira Simone falou: “antes da publicação da
Deliberação será necessário a revisão da linguagem.” A qual a Conselheira Daiana
acrescentou: “a questão da revisão da Deliberação é porque vai a público.” Antes de
finalizar o Conselheiro Osni pediu a palavra: “neste momento aparece muitas carências
que nos constrangem e nos afligem. Que neste momento possamos valorizar os nossos
______________________________ATA nº 190 de 19-05-2020______________________________
Conselho Municipal de Educação – CME – 1/3

Av. Visconde de Taunay, nº 950, Ronda, CEP. 84.051-900 –PG-PR - FONE: (42)3220-1211 - Secretaria Municipal de Educação, sala 11,no 1º Subsolo da Pref.Mun de PG

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

profissionais nas questões relacionadas a moral e ao afeto, pois eles fazem a diferença
na socialização. É importante mostrar para a população que o professor faz a diferença,
mesmo online. A Educação faz toda a diferença, concluiu o Conselheiro. A Deliberação
foi aprovada com 14 votos favoráveis e 3 (três) votos contrários das seguintes
Conselheiras: Daiana Camargo, Simone de Fátima Flach e Valquíria Koehler de Oliveira,
com o registro, por escrito, das declarações dos votos contrários das Conselheiras:
Simone de Fátima Flach e Daiana Camargo. A Presidente Ceres encerrou a reunião. Nada
mais havendo encerra-se a presente Ata de número cento e noventa (190) a qual vai
assinada por mim, Iolanda de Jesus, Secretária do CME/PG e pelos Conselheiros titulares
e/ou suplentes, presentes na Reunião do Conselho Municipal de Educação de Ponta
Grossa, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.
Ceres Benta BerthierGehlen, Presidente:
_________________________.
Iolanda de Jesus, Secretária CME/PG:
_________________________.
Albari José Vicente:
_________________________.
Angélica Maria Mendes Pozzebon:
_________________________.
Daiana Camargo:
_________________________.
Débora Regina de Almeida:
_________________________.
Francisley Pimentel Fagundes:
_________________________.
Ir. Edites Bet:
_________________________.
Izolde Hilgemberg de Oliveira:
_________________________.
Jeolcinéia Reinecke Mulinari Cardoso:
_________________________.
Leni Aparecida Viana da Rocha:
_________________________.
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues:
_________________________.
Nilcéia Mottin de Andrade:
_________________________.
Rodrigo Lupateli José:
_________________________.
Rosângela Maria Graboski:
_________________________.
Simone de Fátima Flach:
_________________________.
Sirlete Lemes:
_________________________.
Valquíria Koehler de Oliveira:
_________________________.
Participaram da Reunião, ainda, os seguintes Conselheiros Suplentes:
Luciana Bernadete Maior Correia:
_________________________.
Nágela Rigoni:
_________________________.
Osni Mongruel Júnior:
_________________________.
Sandra Margarete Inglês dos Santos:
_________________________.
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