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ATA DE Nº 200 – CME-PG 1 
 Aos 09 dias do mês de junho de 2021, no período da manhã, tendo por local a Sala de 2 
Reuniões da Secretaria Municipal de Educação-SME, reuniram-se os Conselheiros do Conselho 3 
Municipal de Educação de Ponta Grossa-CME/PG - Gestão 2021-2024, para a Reunião Ordinária 4 
do corrente mês e ano, na forma presencial, com o apoio e suporte técnico de Nágela Rigoni, do 5 
Setor da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino-SME. A Presidente Ceres deu 6 
as boas-vindas a todos os presentes, dando abertura aos trabalhos da pauta, passando a palavra 7 
para a Secretária Executiva Iolanda de Jesus para a apresentação das novas atualizações do 8 
site da SME dentro da Página Principal da Prefeitura <https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/wp-9 
content/uploads/2021/05/Atendimento-Geral-da-Rede>, falou que: “os dados que vocês vão 10 
encontrar aqui são referentes ao mês anterior o que já aconteceu. Por exemplo: temos aqui os 11 
dados de abril de 2021, é só clicar no símbolo/logo da SME, que fica do lado esquerdo da página 12 
da Prefeitura, na parte de cima, escolhe onde quer entrar: ORGANOGRAMA, CURSOS, 13 
DOCUMENTOS, CME_PG, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DADOS, EVENTOS, RAMAIS. E tem 14 
ainda o programa VEM APRENDER, neste tem as atividades complementares para todos os 15 
anos dos alunos da Rede Municipal de Ensino. No link dos DADOS, tem os dados estatísticos 16 
dos atendimentos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e 17 
Adultos – Anos Iniciais; temos o levantamento das escolas municipais que atendem em tempo, 18 
também,  integral, parcial e integral e parcial; dados estatísticos gerais com o total geral de alunos 19 
da Rede Municipal de Ensino, visto que em abril ficamos em torno de 30.670 alunos. Estes dados 20 
são os que as pessoas mais procuram; e temos também o levantamento das unidades escolares 21 
por região/bairros, endereços, ramais. Com relação aos dados do atendimento da Educação 22 
Infantil, é a partir de 01 ano completo até 03 anos para a Creche e é um direito, mas não é 23 
obrigatório esse atendimento.” A Secretária Executiva Iolanda, falou ainda que: “por isso é 24 
importante a volta às aulas, por isso é importante voltar à nova normalidade, para as crianças do 25 
Infantil I, II, III da Creche e IV e V da Pré-Escola, pois com as crianças mais em casa, aumentaram 26 
as questões dos maltratos, abuso à criança, pela família, vizinhos, violência infantil. Infelizmente 27 
essas crianças em vulnerabilidade social, ficam mais protegidas na escola do que em casa. E 28 
também, as escolas municipais e CMEIs se organizam e enviam os kits de alimentos que a 29 
criança iria consumir na escola”, falou a Iolanda. A Presidente Ceres, falou que “na escola 30 
municipal em que é diretora, em maio foi um kit bem reforçado com leite, iogurte, arroz, feijão, 31 
entre outros. Tem aquelas famílias que não precisam, então doam para outras famílias que 32 
precisam. Foram distribuídos 300 kits referentes a 300 alunos. Estes envios de kits são 33 
devidamente registrados”. A Secretária Iolanda concordou com a Presidente, dizendo que: “é 34 
dinheiro público para a merenda escolar, tem que ser registrado, comprovado que os alimentos 35 
foram destinados às famílias”. A Conselheira Gisele Brandelero Camargo perguntou como 36 
estava acontecendo a volta as aulas da Educação Infantil. A Conselheira Daniele de Fátima 37 
Jonko Scheiffer falou que: “optaram deixar em tempo integral com saída às 16h (dezesseis 38 
horas), porém os pais que trabalham e não podem ir buscar neste horário, a criança fica até 39 
17h30. As crianças fazem 04 (quatro) refeições diárias. Os mais pequenos da Creche o 40 
atendimento difere um pouco da Pré-Escola, pois no Sistema Híbrido, estes estão mais no 41 
remoto, são poucos alunos no presencial. Estamos atendendo todos os dias da semana no 42 
presencial aquelas crianças com vulnerabilidade social. O atendimento dos alunos das turmas 43 
do Infantil IV e V é bem tranquilo, surpreenderam, na organização e cuidados, pois os 44 
professores trabalham com um número pequeno de alunos, isso ajuda também no atendimento 45 
dessas crianças. O Infantil III, faz o uso de máscara, também, sem problemas, só temos alguns 46 
casos de crianças altistas, algumas têm dificuldades no uso das máscaras”, explicou ela. A 47 
Conselheira Daniele, bem como a Conselheira Eloisa Helena Mello, representantes da SME, 48 
falaram, também dos cuidados com a higiene e proteção dos ambientes das unidades escolares 49 
e na proteção dos profissionais, e sobre o acompanhamento do Comitê da Covid-19. A SME 50 
investiu bastante em Equipamentos de Proteção Individual/EPI, para que os pais se sintam mais 51 
confiantes sabendo que as crianças estão protegidas. A vacinação está avançando já estamos 52 
agora na idade de 47 anos; os sexagenários já estão tomando a segunda dose da vacina. Com 53 
relação ao acesso as mídias, temos 1.200 crianças que não têm acesso as mídias, nem TV, nem 54 
computador, para essas temos que garantir o direito, por isso estamos atendendo essas crianças 55 
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no presencial, todos os dias. Da mesma forma os nossos profissionais estão cumprindo o 56 
protocolo, na questão de segurança de uso dos EPIs, e na higienização e limpeza dos 57 
ambientes”. As conselheiras explicaram ainda que: “os representantes do Comitê de 58 
Enfrentamento da Covid-19, da SME, acompanham os casos suspeitos e positivados da doença, 59 
seguindo o protocolo de orientação, encaminhamentos, afastamento e até de fechamento do 60 
local, quando necessário, tanto que foram fechadas algumas unidades onde surgiram alguns 61 
casos. Nesses locais, foram tomadas todas as medidas necessárias, afastando-se os casos e 62 
aguardando-se o período necessário para a reabertura da unidade escolar, por isso algumas já 63 
reabriram.” Após a fala das Conselheiras, as Representantes da UEPG Gisele Brandelero 64 
Camargo e Nelba Maria Teixeira Pisacco, solicitaram a palavra enfatizando que: “o Conselho 65 
Municipal de Educação, precisa encampar a ‘luta pela vacina para todos,’ na UEPG nós temos 66 
um projeto, para que todos os profissionais da educação, de todos os níveis e etapas, sejam 67 
vacinados, e o Conselho que é forte, deveria escrever uma carta pública, até mesmo em defesa 68 
das ações da Secretaria Municipal de Educação para a vacinação desses profissionais”. A 69 
Secretária Executiva Iolanda de Jesus explicou que: “o Comitê de Volta às aulas já fez essa 70 
carta, juntamente, com o Instituto de Saúde e a Promotoria da Justiça, com a Promotora Caroline 71 
[Caroline Schaffka Teixeira de Sá – 5ª Promotoria de Justiça do Ministério Público]. Começou 72 
pelos profissionais da Saúde, da segurança pública, os policiais, que estão na linha de frente e 73 
agora os profissionais da educação”. A Presidente Ceres retomou a palavra e confirmou 74 
contando que: “Inclusive eu participei em nome do Conselho Municipal de Educação, e a 75 
carta/ofício que foi redigida, foi em defesa da vacinação dos profissionais da educação para o 76 
retorno das aulas presenciais." A Conselheira Daniele, ressaltou que: “é importante lembrar, que 77 
existe um Plano Nacional de Vacinação, em que os estados e municípios estão seguindo, e os 78 
lotes das vacinas são adquiridas e encaminhadas seguindo um cronograma de vacinação”. A 79 
Conselheira Gisele, ressaltou que: “eu apenas estou sugerindo que o Conselho Municipal de 80 
Educação enquanto órgão representante social, [da educação municipal], deve acompanhar 81 
esses órgãos da vacinação e enviar uma carta pública para reforçar esses pedidos que foram 82 
encaminhados”.  A Conselheira e Vice-Presidente Irmã Edites Bet, solicitou a palavra e disse: 83 
“Eu entendo assim, nós não precisamos fazer um alarde sobre esse assunto. O Conselho 84 
Municipal de Educação é um grupo não só social, mas também de trabalho. Então penso que 85 
não há problemas em enviar uma carta para o órgão competente de saúde, reforçando, 86 
reiterando a necessidade de serem priorizados os profissionais da educação, no cronograma de 87 
vacinação em Ponta Grossa, que estão disponíveis por faixa etária. Seria um pronunciamento 88 
do Conselho unindo-se aos demais órgãos, nesse momento tão decisivo e importante que não 89 
temos a segurança necessária para os profissionais da educação”. Portanto, referente à carta 90 
do CME/PG, foi proposta uma votação e, nesse momento, a Presidente Ceres solicitou para que 91 
os conselheiros que fossem favoráveis levantassem o braço/mão. A maioria simples votou a 92 
favor. A Conselheira Gisele Brandelero Camargo ficou responsável pela escrita da carta, com o 93 
apoio das seguintes conselheiras: Nelba Maria Teixeira Pisacco, Daniele de Fátima Jonko 94 
Scheiffer, também a Presidente se colocou a disposição para ajudar visto que participou da outra 95 
carta da Promotoria de Justiça, bem como a Secretária Eloina Chaves para ajudar na formatação, 96 
impressão, etc. Após esse assunto, a Presidente Ceres retomou a fala, dando sequência aos 97 
trabalhos do dia, referente aos Processos encaminhados pela SME, para as Câmaras da 98 
Educação Básica do CME/PG, do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, foram eles: 1. 99 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FARIS MICHAELE - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 100 
FUNDAMENTAL. Processo de Renovação do Credenciamento e Renovações das Autorizações 101 
de Funcionamento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Sala de Recursos 102 
Multifuncionais – SRM para o Atendimento Educacional Especializado – AEE da Escola. 2. 103 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALDA DOS SANTOS REBONATO - EDUCAÇÃO 104 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. Processo de Renovação do Credenciamento e 105 
Renovações das Autorizações de Funcionamento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da 106 
Sala de Recursos Multifuncionais – SRM, para o Atendimento Educacional Especializado – AEE 107 
da Escola. 3. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ ARINDA BORATO. 108 
Processo de Renovação do Credenciamento e Renovação da Autorização de Funcionamento do 109 
CMEI. 4. COLÉGIO SÃO FRANCISCO – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E 110 
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MÉDIO. Processo de Cessação Voluntária, Simultânea e Definitiva da EDUCAÇÃO INFANTIL 111 
do Colégio. Os processos da Educação Infantil, foram todos aprovados. Os Processos do Ensino 112 
Fundamental foi solicitado uma ressalva, por parte da Conselheira Nelba Maria Teixeira Pisacco-113 
UEPG, no Processo da Escola Municipal Professor Faris Michaele – Educação Infantil e Ensino 114 
Fundamental, devido as pendências de Certificado de Bombeiros e Licença Sanitária, 115 
atualizados. Após a escrita da ressalva pela referida Conselheira, na folha de despacho, nº 140 116 
do processo e considerando o Ofício/Justificativa nº 069/2021, da Secretária Municipal de 117 
Educação, o processo foi aprovado. Justificaram suas ausências os seguintes Conselheiros: 118 
Angélica Maria Mendes Pozzebon-Tit. e Luciana Bernadete Maior Correa-Supl. - SINDISERV; 119 
Débora Regina de Almeida-Tit. e Adriana Tostanowski-Supl.- NRE; Carla Trappel Kitamura-Tit. 120 
e Elisangela Ap. de Andrade-Supl. - Conselho Tutelar; Eliane Cristina Pereira da Silva-Supl. 121 
Diret.CMEI; Ester Mendes Levandoski-Tit. e Rosa Cristina Hoffmann – Ens. Supl./Part.; Gislaine 122 
Lieber de Oliveira-Tit. e Fabiano Colman Barbosa-Supl. - Magist. Est.; Joziele Almeida de 123 
Quadros.Tit. – Pais/Red.Mun.; Maria Marilei Soistak Christo-Tit.-UTFPR, Marise Teresinha 124 
Enviy-Supl./SME; Maureen Tatiana Skroski-Supl.–Ens.Fund./Part.; Rodrigo Lupateli José-Tit. e 125 
Reinaldo Luan Rodrigues-Supl – FIEP; Susana Soares Tozetto-Tit.-UEPG. Nada mais havendo 126 
encerra-se a presente Ata de número duzentos (200) a qual vai assinada por mim, Eloina 127 
Chaves, Secretária do CME/PG e pelos Conselheiros Titulares e demais *Suplentes com direito 128 
a voto, presentes na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa, 129 
aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um. 130 
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