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ATA DE Nº 196– CME 1 

Aos 09 dias do mês de dezembro de 2020, no período da manhã, tendo por local a Sala 2 

de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, no novo endereço, acima 3 

especificado,  reuniram-se os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação de 4 

Ponta Grossa- CME/PG - Gestão 2017-2020, para a última Reunião Ordinária do 5 

corrente ano, no modelo híbrido – presencial e on line pelo Google Meet, apresentada 6 

pela Presidente Ceres Benta Berthier Gehlen, com o apoio e suporte técnico na 7 

execução da reunião por vídeo chamada, do Assessor Pedagógico da Secretaria 8 

Municipal de Educação, Anderson Ribeiro. A Presidente Ceres Benta Berthier Gehlen 9 

deu as boas-vindas a todos os presentes (presencial e on line): “Bom dia a todos, sejam 10 

muito bem vindos, a reunião não deverá ser muito longa, mas os assuntos que vamos 11 

tratar são muito importantes. Esta é a nossa última reunião do ano e, infelizmente, não 12 

poderemos ter a nossa confraternização de Natal e de encerramento devido a Pandemia 13 

[da Covid-19], mas eu quero agradecer o trabalho desenvolvido por todos neste ano que 14 

não foi fácil para ninguém, mas o importante é que procuramos realizar as nossas 15 

reuniões e desempenhar nosso trabalho, da melhor forma possível, mesmo em meio a 16 

essa pandemia e as dificuldades com o uso da tecnologia. A Conselheira Iolanda não 17 

está presente aqui, conosco, porque precisa estar presente na Reunião das Diretoras e 18 

Pedagogas, mas eu conto aqui com o auxílio da Eloina e das Conselheiras presentes: 19 

Nágela, Marise, Maria de Fátima e a Eliane. E hoje quem está nos assessorando na 20 

vídeo-chamada online é o Professor Anderson.” Em seguida a Presidente Ceres deu 21 

início aos assuntos da pauta: “Com relação as correspondências ‘Enviadas ou 22 

Recebidas’ temos, apenas, uma que será enviada. Precisamos, com urgência, que as 23 

representações indiquem seus novos membros para compor a nova gestão do CME-PG 24 

visto que estamos encerrando a nossa gestão em fevereiro/2021. E não podemos deixar 25 

para enviar no ano que vem este ofício, e muito menos recebê-los, depois, porque 26 

voltaremos com as atividades do Conselho no mês em que deverá ocorrer a posse da 27 

nova gestão. Então, precisamos decidir uma data para retorno desses ofícios, porque 28 

conforme a Eloina está nos lembrando, que não poderemos fazer a posse dos novos 29 

conselheiros sem a publicação do Decreto Municipal de Composição dos novos 30 

membros do CME-PG”. A Conselheira Simone de Fátima Flach pediu a palavra e falou: 31 

“Concordo que precisamos receber logo esse ofício, porque os colegiados e 32 

departamentos da UEPG [Universidade Estadual de Ponta Grossa] estão se reunindo 33 

nesta semana. Uma sugestão para chegar rápido é protocolar no SEI [Sistema Eletrônico 34 

de Informações] da UEPG, e endereçar direto para a Reitoria para agilizar o processo”. 35 

A Conselheira Adriane de Lima Penteado, também, pediu que o ofício fosse protocolado 36 

no SEI da UTFPR [Universidade Tecnológica Federal do Paraná]. Em seguida, os 37 

Conselheiros decidiram que a data/prazo para as representações enviarem seus 38 

ofícios com as indicações ao CME/PG, será até 21 de dezembro de 2020. A 39 

Presidente Ceres comunicou que: “o Ofício do CME/PG nº 008/2020 será enviado hoje, 40 

pela Secretária Eloina. Ela vai enviar, também em anexo, a relação de todos os 41 

conselheiros e suas representações com os apontamentos de quem poderá continuar e 42 

dos que já concluíram duas gestões seguidas e que ficam impedidos de continuar nessa 43 

próxima gestão.  Eu peço para que os Conselheiros ajudem na agilização desse 44 

processo de indicação, juntamente com as suas instituições para que enviem os ofícios 45 

até o prazo estabelecido e, também, que enviem no e-mail em que recebem suas 46 

convocações, para que a Eloina possa agilizar o envio do Memorando da SME com a 47 

minuta do Decreto da Composição da Nova Gestão do CME/PG, para a Procuradoria 48 

Legislativa da Prefeitura, para que o Decreto seja publicado o mais breve possível.” Após 49 

este assunto a Presidente falou mais uma vez a respeito das assinaturas dos Pareceres 50 

e Atas que estão na SME aguardando alguns Conselheiros que ainda não passaram 51 
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para assinar. “Eu peço para aqueles que podem, que não têm nenhum impedimento, de 52 

atestado médico, ou por outro motivo, que venham aqui assinar esses documentos, para 53 

não ficarem para o ano que vem. O conselheiro que não puder vir assinar, uma opção é 54 

mandar uma autorização para que eu possa assinar em sua representação, conforme 55 

nos autorizou a Conselheira Débora”. Na sequência, a Presidente Ceres passou para o 56 

próximo item da pauta, a Aprovação do Calendário das Reuniões do CME-PG para o 57 

Ano de 2021. Após a leitura da minuta do referido Calendário, o qual também foi enviado 58 

nos e-mails dos Conselheiros para análise e possíveis alterações, foi aprovado por 59 

unanimidade. A Deliberação de aprovação e o Calendário serão concluídos pela Eloina 60 

e encaminhados para assinaturas dos Conselheiros e da Presidente Ceres, bem como 61 

para a devida publicação no Diário Oficial do Município. A presidente prosseguiu com o 62 

próximo assunto da reunião, referente aos Processos encaminhados pela SME para 63 

análise das Câmaras do CME-PG, conforme seguem: 1) CENTRO DE EDUCAÇÃO 64 

INFANTIL FREI FABIANO ZANATTA – Processo de Renovação da Autorização de 65 

Funcionamento para fins de CESSAÇÃO DEFINITIVA do CEI. 2) CENTRO DE 66 

EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE CARLOS ZELESNY – Processo de Alteração da 67 

Denominação da Razão Social – Mantenedora do CEI. 3) CENTRO MUNICIPAL DE 68 

EDUCAÇÃO INFANTIL BISPO DOM GERALDO MICHELETTO PELLANDA – Processo 69 

de CESSAÇÃO DEFINITIVA do CMEI. Em tempo, foram encaminhados na pauta desta 70 

reunião, mais 04 (quatro) Processos, que estão em fase de fechamento/conclusão de 71 

relatórios e assinaturas internas dos técnicos, na Coordenação de Estrutura e 72 

Funcionamento de Ensino-SME. Considerando que esta é a última Reunião do ano, as 73 

conselheiras representantes da SME solicitaram para que os Conselheiros venham 74 

analisar os processos, todos, a partir do dia 14 de dezembro (segunda-feira) do corrente 75 

ano. Os Conselheiros concordaram em aguardar a conclusão dos 04 processos, os quais 76 

são: 4) ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LÚCIA PACHER – EDUCAÇÃO INFANTIL 77 

E ENSINO FUNDAMENTAL – Processo de Renovação do Credenciamento e 78 

Renovações das Autorizações de Funcionamento da Educação Infantil e Ensino 79 

Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano). 5) COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA – 80 

EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL (SEDE) - 81 

Processo de Renovação do Credenciamento e Renovação da Autorização de 82 

Funcionamento da Educação Infantil. 6) COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA – 83 

AUXILIADORA – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - 84 

Processo de Renovação do Credenciamento e Renovação da Autorização de 85 

Funcionamento da Educação Infantil. 7) ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA - SÃO ZYGMUNT 86 

– EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - Processo de Renovação do 87 

Credenciamento e Renovação da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil. 88 

Os 07 (sete) Processos ficarão na SME para análise e aprovação dos Conselheiros das 89 

Câmaras de Educação Infantil e Ensino Fundamental a partir do prazo estabelecido. Em 90 

seguida a Presidente Ceres perguntou se alguém mais queria fazer alguma colocação 91 

de algum outro assunto. A Conselheira Francisley Pimentel Fagundes pediu a palavra e 92 

perguntou sobre a validação dos Calendários e Atividades remotas da Educação Infantil 93 

– Pré-Escola dos Colégios, Escolas e CEIs particulares, assunto tratado na reunião 94 

passada. “Ficou decidido que iríamos fazer a validação na última reunião do Conselho. 95 

Como ficou o prazo para a entrega desses documentos por parte das escolas 96 

particulares?”. A Conselheira Nágela lembrou a Presidente Ceres que foi enviado um 97 

ofício da SME informando as Escolas Particulares e, também, o SINEPE, sobre a referida 98 

validação. A Secretária Eloina trouxe o ofício para a Presidente a qual fez a leitura para 99 

os conselheiros. A Conselheira Nágela falou que: “não foi possível estabelecer um prazo 100 

porque cada instituição tem o seu próprio calendário, então foi dito que, assim que 101 

encerrasse o ano letivo, conforme os seus calendários, as instituições poderiam entregar 102 
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os documentos solicitados, para análise na SME e dos Conselheiros que se prontificaram 103 

na reunião passada. E ainda, falamos que deverá ser um relatório resumido de como 104 

aconteceu o ensino remoto na Pré-Escola, e não há necessidade de as instituições 105 

anexarem ‘portfólio’, livros, apostilas, nem ‘pen drive’ é, somente, uma descrição, um 106 

breve relatório de como ocorreu. Os documentos mais extensos como: livros, apostilas, 107 

DVDs, ‘pen drives’ das ‘lives’, das aulas ‘online’/remotas etc, devem ficar no arquivo de 108 

cada instituição de ensino para seu próprio uso, sua guarda e segurança, no caso, 109 

também, em que seja necessário disponibilizá-los para vistas”. A Presidente Ceres 110 

avisou que o ofício será enviado nos e-mails dos conselheiros para conhecerem. 111 

Concluídos os trabalhos do dia a Presidente Ceres agradeceu a participação de todos e 112 

encerrou a reunião. Justificadas as ausências na reunião dos seguintes Conselheiros 113 

Municipais de Educação: Adriana Mara Souza da Silva, Angélica Maria Mendes 114 

Pozzebon, Iolanda de Jesus, Izolde Hilgemberg de Oliveira, Jeolcinéia Reinecke Mulinari 115 

Cardoso, Nilcéa Mottin de Andrade, Osni Mongruel Júnior, Rafaele Duarte de Camargo, 116 

Valquíria Koehler de Oliveira. Nada mais havendo encerra-se a presente Ata de número 117 

cento e noventa e seis (196) a qual vai assinada por mim, Eloina Chaves, Secretária 118 

Executiva do CME/PG e pelos Conselheiros titulares e/ou suplentes presentes na 119 

Reunião Ordinária - no modelo híbrido – presencial e online, do Conselho Municipal de 120 

Educação de Ponta Grossa, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 121 

vinte. 122 

Ceres Benta Berthier Gehlen, Presidente:  _________________________. 123 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Vice-Pres.  _________________________. 124 

Nágela Rigoni, Secretária Supl.CME/PG:                  _________________________. 125 

Adriane de Lima Penteado:                                      _________________________. 126 

Daiana Camargo:                                                       _________________________. 127 

Débora Regina de Almeida:                                      _________________________.  128 

Ester Mendes Levandoski:                                       _________________________. 129 

Francisley Pimentel Fagundes:                                _________________________. 130 

Leni Aparecida Viana da Rocha:  _________________________. 131 

Luciana Bernadete Maior Correia:   _________________________. 132 

Marise Teresinha Enviy:                                            _________________________. 133 

Rosângela Maria Graboski:                                       _________________________. 134 

Simone de Fátima Flach:               _________________________.  135 

Sirlete Lemes:                                                             _________________________.     136 

Participaram da Reunião, também:  137 

Eliane Cristina Pereira da Silva. Cons. Supl.:           _________________________.                                    138 

Eloina Chaves, Secretária Executiva/CME:                _________________________.   139 


