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ATA DE Nº 198 – CME-PG 1 
Aos 14 dias do mês de abril de 2021, no período da manhã, tendo por local a Sala de 2 

Reuniões da Secretaria Municipal-SME de Educação, reuniram-se os Conselheiros do Conselho 3 
Municipal de Educação de Ponta Grossa- CME/PG - Gestão 2021-2024, para a Reunião 4 
Ordinária do corrente mês e ano, que devido a Pandemia/Covid-19 e conforme Decreto 5 
Municipal/Abril, está sendo realizada no modelo híbrido – presencial e online pelo Google Meet, 6 
apresentada 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 Municipal de 8 
Educação, Anderson Ribeiro, bem como com o apoio da Nágela Rigoni, do Setor da 9 
Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino-SME. A Presidente Ceres deu as boas-10 
vindas a todos os presentes (presencial e online): “Bom dia a todos, sejam muito bem vindos. 11 
Nós achamos melhor cancelar a Reunião Presencial devido ao fato de que o número de 12 
participantes que confirmaram presença iria ultrapassar o permitido no Decreto Municipal.” Na 13 
sequência, a Presidente Ceres apresentou a Secretária Municipal de Educação Simone do Rocio 14 
Pereira Neves, a qual chegou na sala de Reuniões/SME de onde estava sendo feita a 15 
transmissão online da reunião: “é com muita satisfação que recebemos a Secretária Municipal 16 
de Educação em nosso Conselho. Simone, seja muito bem-vinda!” A Secretária Municipal, 17 
Simone, tomou a palavra para o seu pronunciamento: “bom dia a todos! É uma satisfação imensa 18 
estar aqui com vocês. Na reunião de posse eu não pude estar presente, porque tinha outra 19 
reunião no mesmo horário. Eu quero contar um pouco da minha trajetória profissional na área da 20 
Educação. Eu sou professora da Rede Municipal há 31 anos, e nesse período fui professora, 21 
coordenadora pedagógica, supervisora, gestora. Fui diretora da Escola Municipal Alda dos 22 
Santos Rebonato [Educação Infantil e Ensino Fundamenal] por 8 (oito) anos e, também, fui 23 
diretora, no período de 2001-2004, da Escola Municipal Maria Coutin [Escola Maria Coutin 24 
Riesemberg – Educação Infantil e Ensino Fundamental]. Nos últimos anos, [gestões passadas] 25 
trabalhei na Secretaria Municipal de Educação, como Supervisora de Administração e Gestão 26 
Educacional e do Departamento de Educação, posso dizer que tenho conhecimento do trabalho 27 
da Secretaria Municipal, tanto das questões pedagógicas quanto da gestão administrativa. Em 28 
2010 concluí o Mestrado em Educação, fui professora do Ensino Superior da Faculdade SECAL, 29 
nas disciplinas de Organização Brasileira, Política Educacional, Gestão Educacional e Estágio 30 
Supervisionado em Gestão Escolar. Participei de vários Conselhos como o do Cacs FUNDEB, 31 
entre outros. Vida profissional muito ativa, sempre tendo a Educação como bandeira da minha 32 
carreira, mas com certeza o grande desafio nessa trajetória estamos passando agora, por conta 33 
da Pandemia da Covid-19. Temos que nos preparar para o retorno das aulas presenciais, 34 
acompanhar toda a preparação para um retorno seguro. Tentamos retornar no mês de fevereiro 35 
deste ano, porém seguindo o Protocolo de Biossegurança, porque naquele momento 36 
entendemos que era possível. Considerando o Panorama Geral, num relato pedagógico da Rede 37 
Pública Municipal de Ensino, para o retorno das aulas presenciais foi elaborado um Plano de 38 
Retorno das Aulas, das 152 unidades de ensino que temos, verificar as condições dos nossos 39 
professores, funcionários, alunos e a família, para que possamos fazer um retorno seguro para 40 
todos, por meio das aulas online, Live, TV Educativa, pelo Programa Vem Aprender, etc. Muito 41 
em breve esperamos retornar novamente, com o modelo do Ensino Híbrido, que é um dos 42 
assuntos a ser discutido pelo Conselho hoje. A Secretaria Municipal de Educação conta com o 43 
Núcleo de Formação [Núcleo Municipal de Tecnologia Educacional – Professor Antônio Armando 44 
Cardoso de Aguiar] o qual vem atuando de maneira remota, há algum tempo, acreditamos que 45 
vamos superar esse momento difícil da Pandemia. Estamos fazendo um trabalho com a Juiza 46 
da Vara da Infância e da Juventude a Drª Noeli e com a Promotora de Justiça Drª Caroline [Drª 47 
Noeli Salete Tavares Reback – Vara da Infância do Poder Judiciário – Comarca de Ponta Grossa-48 
PR e Dra. Caroline Schaffka Teixeira de Sá, Promotoria de Justiça – Ministério Público-PR] e 49 
com o Roberto, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais [Roberto 50 
Ferensovicz – Presidente do SINDISERV], os quais estão acompanhando o processo de retorno 51 
às aulas presenciais da Rede Pública Municipal, no modelo híbrido, garantindo que seja seguro 52 
para todos os envolvidos. Essa é uma discussão que está sendo tratada, também, com outros 53 
grupos da Rede Particular/Privada de Ensino. Há também a preocupação com os alunos/famílias 54 
que não têm esse acesso [online/Internet], para que não ocorra exclusão social, preservando a 55 
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garantia do acesso ao ensino obrigatório, bem como ao retorno seguro aos alunos e aos 56 
profissionais da educação. Eu gostaria, também, de passar os dados para vocês de como está 57 
acontecendo esse processo do ensino remoto e do retorno presencial, considerando que o lema 58 
da Secretaria Municipal de Educação nessa nova Gestão de Governo – 2021-2024, é ‘Juntos 59 
na Construção da Escola Pública que Ensina e Humaniza’, juntos, numa parceria, todos da 60 
Rede Pública Municipal, Rede Privada/Particular de Ensino, Universidades/Ensino Superior, em 61 
conformidade com o Comitê Central de volta às aulas com segurança, as atividades escolares 62 
foram suspensas no mês de Abril, por isso a tendência é termos uma baixa nesse mês.” 63 
Conforme a apresentação da Secretária Municipal de Educação, dados dos gráficos foram 64 
organizados da seguinte forma: Monitoramento de Casos Suspeitos na Educação Infantil e 65 
no Ensino Fundamental, dos Funcionários, dos Professores e dos Alunos, nos 90 dias, 66 
desde janeiro até abril, com baixas significativas neste mês. A Presidente Ceres, comentou, 67 
que: “é importante falar que todo esse acompanhamento é feito em parceria com as escolas, 68 
com a análise semanal, junto ao Comitê COVID-19 de Ponta Grossa”, concluiu. A Secretária 69 
Municipal de Educação Simone, concordou com a Presidente Ceres: “Sim, importante isso que 70 
você falou Ceres, você que está lá na outra ponta, contar como está acontecendo todo esse 71 
trabalho, essa organização, o distanciamento, os cuidados com os itens de proteção, uso de 72 
máscaras, álcool em gel, a higiene e limpeza dos ambientes, o acolhimento dos alunos e da 73 
família, o cuidado com os profissionais e alunos no geral, por conta dessa 3ª onda da Covid-19. 74 
Precisamos que as doses das vacinas cheguem, para a vacinação dos professores e demais 75 
profissionais. Óbitos Ensino Fundamental: 1 professor e 1 funcionário – dois casos graves, 76 
momentos críticos de profissionais entubados, etc, estão se recuperando. As nossas Escolas 77 
estão fazendo um trabalho de orientação aos pais para que eles acompanhem seus filhos seja 78 
nas aulas remotas ou no ensino híbrido, eles têm a opção de escolha, que os filhos não 79 
participem das aulas presenciais [quando liberado o retorno], mas precisam compreender a 80 
importância de acompanhar seus filhos nas atividades remotas. Na pesquisa que foi realizada 81 
com os pais de alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Municipal, 54,66%, a maioria optou 82 
pelo Ensino Remoto e 45,34%, optaram pelo Ensino Híbrido. Do ENSINO FUNDAMENTAL, 83 
52,68%, a maioria dos pais de alunos escolheu o Ensino Hibrido, porém não se sentem, 84 
totalmente, seguros em mandar seus filhos no presencial e 47,32% escolheram o Ensino 85 
Remoto.  Com relação à pesquisa da Opção de modo de Ensino – dos PROFISSIONAIS DA 86 
SAÚDE [que os filhos estudam em Escolas Municipais ou CMEIs], na Educação Infantil, 57,31% 87 
escolheram o Ensino Remoto e 42,69% o Ensino Híbrido. Dentro dessa categoria, ainda, quem 88 
fica com os filhos dos profissionais da saúde, para que eles possam trabalhar, frente essa 89 
Pandemia: 43% - com avós; 21% com os pais; 17,87% com irmãos; 9% com a Babá; 7% com os 90 
tios. No ENSINO FUNDAMENTAL – os PROFISSIONAIS DA SAÚDE, 57,31% escolheram o 91 
Ensino Remoto, 42,69% escolheram o Híbrido, os responsáveis que cuidam dessas crianças nas 92 
ausências desses pais são: 52,99% os avós, 25,10% pais, 7,57% irmãos, 7,17% babás, 5,98% 93 
tios, 1,20% outros. Com relação as RETIRADAS DAS ATIVIDADES – BUSCA ATIVA, na 94 
EDUCAÇÃO INFANTIL, 94,87% são assíduos na retirada e 5,13% - evadidos. No ENSINO 95 
FUNDAMENTAL, 99,19% são assíduos nas retiradas, 0,81% - evadidos. Foram realizadas 96 
pesquisas, também, nesses meses, dos RECURSOS HUMANOS da Rede Municipal de Ensino, 97 
relacionada aos afastamentos dos funcionários, com COMORBIDADES: Professor – 129; 98 
Servente – 54; Escriturário – 4; Assistente – 9. Funcionários SEXAGENÁRIOS: Professor – 112; 99 
Serventes – 53; Assistente – 0. Com ATESTADOS: Professor – 23; Servente – 16; Escriturário 100 
– 3; Assistente – 0. Em Licença Tratamento de Saúde/LTS: Professor – 49; Servente – 26, 101 
Escriturário – 3; Assistente – 1. Em Licença Gestação/LG: Professor – 38; Servente: 9; 102 
Escriturário – 2; Assistente – 1.” Diante do exposto a Secretária Municipal de Educação salientou 103 
que: “temos um panorama difícil para esse retorno às aulas presenciais com relação aos 104 
professores que têm mais de 60 anos, os sexagenários, os que possuem comorbidades, os que 105 
estão em Licença Tratamento de Saúde/LTS e os que estão em Licença Gestação/LG. Temos 106 
mais de 300 professores afastados, mais de 10%, muitas vezes, sem podermos fazer as 107 
contratações imediatas [depende de concurso público e de teste seletivo], então, diante dessa 108 
situação o retorno às aulas presenciais deverá acontecer de forma gradativa e com o 109 
acompanhamento do Comitê da Covid-19, da Saúde e também pelo Conselho Municipal de 110 
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Educação.”  Continuando a sua apresentação dos slides/gráficos, a Secretária Municipal de 111 
Educação falou do levantamento feito pelo Serviço Social Escolar – de 0 a 17 anos de idade, 112 
com dados sobre: Casos de Violência Sexual: de janeiro a dezembro de cada ano: 2019 – total 113 
de 150 casos; 2020 -  total de 240 e 2021 – 36. Casos de Violência Física:  2019 – um total de 114 
482; 2020 – total de 400 e 2021 – total de 44. E Casos de Violência Psicológica: 2019 – um 115 
total de 548; 2020 – total de 479 e 2021 – total de 105 casos.” A Secretária de Educação, Simone, 116 
ressaltou ainda que: “sabemos que a realidade dos pais [de alunos da rede municipal de ensino] 117 
que trabalham é de quem não tem com quem deixar os seus filhos, para o retorno ao trabalho, 118 
sabemos que são questões pessoais, porém essas pessoas precisam resolver, necessitam 119 
trabalhar. Essa é uma preocupação, também, da Promotoria, do Conselho Tutelar, do NUCRIA 120 
[Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes]. A Assistente Social Leni 121 
[Leni Aparecida Viana da Rocha, do Serviço Social Escolar –SME] que está online, nesta 122 
Reunião, faz esse trabalho de acompanhamento dessas famílias e das crianças e desse 123 
levantamento, referente ao aumento de violência e estupro à criança, que estão mais em casa. 124 
Sabemos que isso não acontece só com crianças da escola pública menos favorecidas, mas 125 
também nas privadas/particulares. A Secretária da Educação Simone, falou ainda a respeito da 126 
campanha da vacinação contra a Gripe – H1N1, que será ao contrário do cronograma do Covid-127 
19, pois serão: primeiro as gestantes e as crianças de seis meses a dois anos, na sequência os 128 
pacientes com doenças crônicas, jovens, idosos, visto que “começou essa incidência gripal da 129 
H1N1, que significará mais encaminhamentos para os hospitais, se não for contida. Está prevista 130 
a Vacinação [da H1N1] para Profissionais da Educação para garantir o retorno às aulas 131 
presenciais com segurança. A previsão é que até 1º de junho, se houver casos de gripe não 132 
sejam suspeitas de H1N1, para não prejudicar/complicar os atendimentos e diagnósticos da 133 
COVID-19 – nessa 3ª onda. Na medida que os professores forem vacinados, gradativamente 134 
vão retornando para o ensino presencial. É um grande desafio que todos estamos passando, 135 
mas juntos vamos vencer. Tem muito fake News, por parte de pessoas tentando distorcer a 136 
realidade, falando inverdades. Enviamos todos os equipamentos de higiene e limpeza, para a 137 
segurança dos profissionais da educação, funcionários, alunos, etc, conforme o Protocolo de 138 
Biossegurança. Acreditamos que vamos superar, que este ano seja de muito trabalho e vitórias. 139 
Eu acho importante que o Conselho saiba o que está se passando na Rede Municipal de Ensino, 140 
deixo aqui meu abraço virtual para todos e podem contar comigo sempre que vocês precisarem”, 141 
concluiu a Secretária Municipal de Educação, Simone do Rocio Pereira Neves. A Presidente 142 
Ceres agradeceu a presença da Secretária Municipal de Educação e em seguida passou a 143 
palavra para a Conselheira e Vice-Presidente Irmã Edites Bet que leu uma linda mensagem para 144 
todos com o tema: “A grande pessoa”. “A grande pessoa tem o poder de grandes manifestações, 145 
vamos participar desta reunião como ela porque: A grande pessoa, mantém o seu modo de 146 
pensar, independentemente, da opinião dos outros. É tranquila, calma, paciente, não grita e nem 147 
desespera. Pensa com clareza, fala com inteligência, vive com simplicidade. É do futuro e não 148 
do passado. Sempre tem tempo. Não despreza nenhum ser humano. Causa a impressão dos 149 
vastos silêncios que levam a pensar, refletir e buscar soluções. Não é vaidosa, não anda à cata 150 
de aplausos, jamais se ofende. Possui sempre mais do que julga merecer. Está sempre disposta 151 
a aprender com a simplicidade das crianças e com seus próprios erros. Vive dentro do seu próprio 152 
isolamento aonde não chega nem o louvor nem a censura. Seu isolamento não é frio, por isso, 153 
ama, sofre, pensa, compreende. Dinheiro, posição social, nada significam para ela. Só lhe 154 
importa o que você é. A grande pessoa despreza a opinião própria tão depressa verifica o erro. 155 
Respeita somente a verdade. Tem a mente de adulto e coração de criança. Conhece a si mesmo, 156 
tal qual é, conhece a Deus. [Adaptação do Livro: Como vai sua mente]. Que o Senhor Deus nos 157 
ilumine nessa missão”, concluiu a Vice Presidente Ir. Edites Bet. Na sequência, a Presidente 158 
Ceres leu as justificativas dos conselheiros ausentes e, em seguida, passou para as 159 
Correspondências Expedidas as quais foram: o Ofício nº 001/2021-CME-PG – para o Presidente 160 
da IUAMCPG, solicitando para que a instituição envie a solicitação oficial, bem como os 161 
documentos que comprovem a alteração da denominação, para o encaminhamento da alteração 162 
da Lei 10.593/2011 - do Conselho Municipal de Educação, para a Procuradoria Geral do 163 
Município de Ponta Grossa. OBS.: Até a presente data a instituição ainda não enviou o ofício e 164 
os documentos. O CME/PG, enviou o Ofício nº 002/2021-CME-PG, para o Conselho Municipal 165 
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de Acompanhamento e Controle Social de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 166 
e de Valorização dos Profissionais da Educação de Ponta Grossa/CACS FUNDEB/PG, indicando 167 
os representantes do CME-PG, os quais foram: “a Valquíria Koelher de Oliveira (Titular), a qual 168 
continua nossa representante nessa nova gestão e eu [Ceres Benta Berthier Gehlen] fiquei como 169 
Suplente, porque o prazo para resposta ao CACS-FUNDEB foi muito curto, não sendo possível 170 
convocar reunião do CME-PG para decidir as indicações dos membros representantes”. Após 171 
esse assunto a Presidente Ceres, passou a palavra para a Secretária Executiva do Conselho, 172 
Iolanda de Jesus, para ela fazer a leitura da Lei do CME-PG nº 10.593/2011, principalmente, 173 
para conhecimento dos Conselheiros novos da Gestão-2021-2024. Na sua leitura a Secretária 174 
Iolanda deu ênfase nas Funções do CME-PG: Deliberativa, as quais estão vinculadas aos 175 
trabalhos, necessários e importantes, que precisa desenvolver para a Educação Municipal. 176 
Deliberativa - quando decidir sobre questões e matérias trazidas a seu conhecimento 177 
relacionadas com a Educação no âmbito deste Conselho. Art.1º. Normativa - quando fixar 178 
doutrinas e normas gerais; Consultiva - quando responder as consultas e apreciar recursos em 179 
matéria de educação; ‘Por exemplo, o Conselho fez o Parecer e a Deliberação sobre o Ensino 180 
Remoto dos Centros de Educação Infantil, no ano passado, e neste precisa emitir essa 181 
Deliberação do Ensino Hibrido, que é assunto a ser tratado hoje’ ”, falou a Iolanda. “Propositiva 182 
– quando contribuir emitindo opinião ou oferecendo sugestões na discussão e/ou definição das 183 
políticas e do planejamento educacional; Mobilizadora – quando visar esforços para manter a 184 
sociedade informada e atuante em relação às questões educacionais do Município e 185 
Fiscalizadora – quando acompanhar o desenvolvimento de ações e do cumprimento da 186 
legislação e das normas educacionais, pelo Poder Executivo, instituições e estabelecimentos de 187 
ensino vinculados ao Sistema Municipal. ‘Um exemplo de ação fiscalizadora é a participação do 188 
CME/PG no CACS-FUNDEB’. Até se a Valquíria que já estava na gestão passada desse 189 
Conselho, pudesse trazer informações para a nossa reunião no mês que vem, seria interessante. 190 
Ainda, quando temos denúncias de irregularidades em CEIs clandestinos (sem autorização), 191 
entre outros, o Conselho nos acompanha nas vistorias, mas somente nos CEIs que estavam 192 
trabalhando de maneira irregular, maus tratos, entre outros.” A Vice-Presidente Ir. Edites 193 
enfatizou que “geralmente, nós vamos naqueles CEIs que os demais órgãos tenham recebido 194 
denúncia na ouvidoria e solicitam nossa ajuda na fiscalização como: Vigilância Sanitária, 195 
Conselho Tutelar, Ministério Público, entre outros”, concluiu a Vice-Presidente. Do Conselho 196 
Tutelar temos a Conselheira Carla (Carla Trappel Kitamura) aqui conosco,” falou a Iolanda. A 197 
Conselheira Carla solicitou a palavra dizendo que: “sempre que necessário e dentro das 198 
possibilidades teremos o maior prazer em ajudar o CME-PG nas fiscalizações.”  A Secretária 199 
Executiva Iolanda deu continuidade na leitura dos demais artigos: “Art. 2º.O Conselho Municipal 200 
de Educação atuará em consonância com a filosofia, a política, as diretrizes e legislação 201 
educacional do País, do Estado e do Município, através de inter-relação com o Conselho 202 
Nacional de Educação. Art. 3º.Quando delegada competência pelo Conselho Nacional de 203 
Educação, o Conselho Municipal de Educação adotará procedimentos que visem à 204 
descentralização das ações federais e estaduais da educação e do ensino. Art. 4º.O Conselho 205 
Municipal de Educação terá como objetivo contribuir para a elevação a qualidade dos serviços 206 
educacionais, garantindo aos representantes governamentais e da sociedade civil organizada o 207 
direito de participar das discussões sobre educação e cidadania e da definição das normas 208 
educacionais do Sistema Municipal de Ensino. Foi lido o Art. 5º.  As Atribuições do Conselho 209 
Municipal de Educação, dos incisos I ao XIX. A Secretária Iolanda, enfatizou a importância dos 210 
Conselheiros realizarem essa leitura, principalmente do Regimento Interno. Referente a este 211 
documento ficou decidido que a leitura será feita de forma individual por cada conselheiro. Na 212 
sequência foi lido os demais artigos em diante até o final, os quais dispõem a respeito das 213 
Atribuições, da Composição, formas de indicação, da organização do CME-PG, eleição, 214 
período da gestão da Presidência Executiva, das Câmaras, elaboração/atualização do 215 
Regimento Interno. Ressaltando-se, também, o Art. 16, sobre as faltas o qual diz: “serão 216 
dispensados do Conselho Municipal de Educação os membros que sem motivo justificado não 217 
comparecerem a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas no prazo de 01 (um) 218 
ano. Parágrafo Único. O membro faltoso nas reuniões do Conselho deverá apresentar 219 
justificativa fundamentada da sua ausência, a qual terá apreciada seu deferimento em Conselho 220 
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Pleno, bem como deverá envidar esforços para que ocorra a sua representação através do seu 221 
membro suplente.” A Presidente Ceres retomou a palavra, dando sequência as atividades do dia, 222 
referente à Minuta da Deliberação do Ensino Híbrido para o Sistema Municipal de Ensino. A 223 
Secretária do CME-PG, Eloina, fez alguns estudos para Indicação e uma minuta da Deliberação, 224 
com o texto base da Deliberação CEE- nº 01 de 05/01/2021, faltando agora a contribuição das 225 
Câmaras da Educação Básica. Os Conselheiros que se colocaram para contribuírem, bem como, 226 
aqueles que puderem contribuir, deverão fazer a leitura e ajudar na construção do texto, tanto 227 
da Indicação quanto da Deliberação até segunda-feira da próxima semana. Na sequência dos 228 
trabalhos a Presidente Ceres apresentou os Processos encaminhados pela SME, são eles: 229 
ESCOLA DESAFIO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL: Renovação do 230 
Credenciamento e Renovação da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil. CENTRO 231 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DAS CORUJINHAS: Renovação do Credenciamento e 232 
Renovação da Autorização de Funcionamento do CEI, os quais serão analisados pela Câmara 233 
da Educação Infantil. Ficou decidido que os Conselheiros da Câmara de Educação Infantil 234 
deverão vir, na SME – Estrutura e Funcionamento do Ensino, a partir da próxima semana, para 235 
análise dos processos e assinaturas dos Pareceres. Logo após a Conselheira Gisele Brandelero 236 
Camargo, solicitou a palavra para falar a respeito do Fórum Regional em prol da Educação 237 
Infantil aliado ao FEIPAR que é o Fórum de Educação Infantil do Paraná, bem como ao 238 
movimento da Educação Infantil Nacional. “Nós estamos formando este fórum com vários 239 
componentes sociais, em Ponta Grossa, representando os Campos Gerais. É um Fórum 240 
Regional permanente, constituindo-se das lutas dos fóruns estaduais, nacionais, dos militantes 241 
da sociedade em todo o Brasil [movimentos Inter fóruns em prol da Educação Infantil do 242 
Brasil/MIEIB]. Ontem teve a primeira reunião, com representantes de vários setores como a 243 
Delegada do NUCRIA, Ana Paula Cunha Carvalho, entre outros, por isso estamos fazendo esse 244 
convite para a Câmara de Educação Infantil para quem quiser participar, mande mensagem no 245 
grupo ou para nós que incluiremos. É necessário entender que não se trata de um fórum 246 
específico das Secretarias Municipais de Educação, mas sim da Região dos Campos Gerais, do 247 
Paraná e do Brasil,” concluiu a Conselheira Gisele. Em seguida falou a Conselheira Susana 248 
Soares Tozetto: “Sim faz parte do FEIPAR e o Município de Ponta Grossa não participou dessa 249 
reunião, é muito importante no Paraná inteiro, no Brasil inteiro, então eu acho um descuido nosso 250 
enquanto município, não ter representante. Nós fizemos nossa parte enquanto Universidade 251 
(Universidade Estadual de Ponta Grossa/UEPG), para que possamos participar, acompanhar em 252 
todos os aspectos, o que estão discutindo a respeito da Educação Infantil no Brasil, e esse fórum 253 
abrange as diversas áreas: da Saúde, do NUCRIA, da Secretaria Municipal de Educação, 254 
Docentes do Ensino Fundamental, Educação Infantil, que participam das nossas atividades, para 255 
que fiquemos todos atentos a respeito desse assunto. Eu quero informar que o Município de Irati 256 
não faz parte dos Campos Gerais, não queremos excluir ninguém, os fóruns são organizados 257 
conforme a regionalidade”, concluiu a Conselheira Susana. A Conselheira Gisele “enquanto 258 
representante desse fórum (Presidente do Fórum)”, pediu a palavra para passar seu contato que 259 
é o mesmo que está no Grupo do Whatsapp. A Presidente Ceres retomou a palavra e falou: 260 
“interessante que não chegou nenhuma carta para o município, ou para o Conselho, estamos 261 
sabendo agora a respeito desse assunto.” Concluídos os trabalhos do dia a Presidente Ceres 262 
agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Estiveram presentes na SME-Sala de 263 
Reuniões, 06 (seis) Conselheiras, representantes da SME e/ou Rede Municipal. Os demais 264 
Conselheiros participaram na forma online. Estão justificadas as ausências dos seguintes 265 
Conselheiros: Cilmara de Fátima Buss de Oliveira-Supl./Ed.Esp.-APADEVI; Elisângela 266 
Chlebovski Martins-Supl./SME; Gislaine Lieber de Oliveira-Tit./Magist. Est. e Fabiano Colman 267 
Barbosa-Supl./Magist.Est.; Elisangela Ap. de Andrade-Supl./Conselho Tutelar. Nada mais 268 
havendo encerra-se a presente Ata de número cento e noventa e oito (198) a qual vai assinada 269 
por mim, Eloina Chaves, Secretária do CME/PG e pelos Conselheiros Titulares e demais 270 
Suplentes, presentes, seja na forma presencial ou online pelo Google Meet, na Reunião Ordinária 271 
do Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa, aos quatorze dias do mês de abril do ano 272 
de dois mil e vinte e um. 273 

CERES BENTA BERTHIER GEHLEN: (Tit.-Diret.Esc.M.)–Presidente.. ____________________ 274 

Ir. EDITES BET: (Tit.- Ens. Fund. Red. Partic.) Vice Presidente............_online______________ 275 
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ELOINA CHAVES: (Tit.-SME) Secretária/CME..................................... ____________________                       276 

ADRIANIS GALDINO DA SILVA JÚNIOR: (Tit.-CMDPD-PG)............... _online ______________ 277 

ANGÉLICA MARIA MENDES POZZEBON: (Tit.-SINDISERV).............._online ______________                                                 278 

CARLA TRAPPEL KITAMURA:(Tit.-Conselho Tutelar)........................ _online ______________ 279 

DAIANA CAMARGO: (Tit.-UEPG)......................................................... _online ______________                                                          280 

DANIELE DE FÁTIMA JONKO SCHEIFFER: (Tit.-SME)....................... ____________________                                                          281 

DÉBORA REGINA DE ALMEIDA: (Tit.-NRE/PG) ................................. _online ______________ 282 

ELOISA HELENA MELLO: (Tit.- SME)................................................. ____________________ 283 

ESTER MENDES LEVANDOSKI: (Tit.- Ens.Superior Part.)..................._online ______________                                     284 

FRANCISLEY PIMENTEL FAGUNDES: (Tit.-Ed.Esp.APADEVI)..........._online ______________                                     285 

JOZIELE ALMEIDA DE QUADROS: (Tit.-Pais-Alunos R.Mun.)............ _online ______________                    286 

MARIA DE FÁTIMA PACHECO RODRIGUES: (Tit.-CMDCA/PG)....... _online ______________ 287 

MARIA MARILEI SOISTAK CHRISTO: (Tit.-UTFPR)........................... _online ______________ 288 

RODRIGO LUPATELI JOSE:  (Tit.-FIEP).............................................. _online ______________                                           289 

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA: (Tit.-SME).......................................... _online ______________ 290 

SUSANA SOARES TOZETTO: _(Tit.-UEPG)........................................ _online ______________                                                          291 

VALQUÍRIA KOEHLER DE OLIVEIRA: (Tit.- Ed. Inf. Part.).................. _online ______________  292 

PARTICIPARAM DA REUNIÃO, AINDA, OS SEGUINTES CONSELHEIROS SUPLENTES: 293 

ADRIANA TOSTANOWSKI: (Supl.-NRE/PG) ......................................._online ______________ 294 

DANIELA APARECIDA NASCIMENTO: (Supl.-CMDCA/PG).............. _online ______________ 295 

ELIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (Supl.-Diret. CMEI).............. _online ______________ 296 

GISELE BRANDELERO CAMARGO: (Supl.-UEPG) ........................... _online ______________ 297 

LUCIANA BERNADETTE MAIOR CORREIA: (Supl.-SINDISERV)....... _online ______________                                                 298 

MAUREEN TATIANA SKROSKI: (Supl.- Ens. Fund. Red. Partic.)....... _online ______________ 299 

REINALDO LUAN RODRIGUES: (Supl.-FIEP)...................................... _online ______________                                         300 

ROSANGELA MARIA GRABOSKI: (Supl.- Ed. Inf. Part.)..................... _online ______________ 301 

SANDRA MARIA DE MOURA RIBAS FELIPE: (Supl.-SME).................. ___________________ 302 

MATHEUS FERNANDES: (Tit.-UAMPG/IUAMCPG,aguard.Alt.Lei-CME/PG).. _online ___//___//___ 303 

IOLANDA DE JESUS, Secretária Executiva- CME/PG............................___________________ 304 


