
22 DE FEVEREIRO DE 2021 – 08h30mn.
Presentes: Presidente Maria das Graças Figueiredo Saad, Conselheiros(as): Ana Seres
Trento Comin, Carlos Eduardo Sanches, Christiane Kaminski, Clemencia Maria Ferreira
Ribas,  Décio  Sperandio,  Fabiana  Cristina  de  Campos,  Fátima  Aparecida  da  Cruz
Padoan, Flávio Vendelino Scherer, Jacir Bombonato Machado, Jacir José Venturi, João
Carlos Gomes, Marise Ritzmann Loures, Marli Regina Fernandes da Silva, Oscar Alves,
Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia Morais, Sandra Teresinha da Silva e Taís
Maria Mendes.
I - Discussão e aprovação das atas da 11ª RO.
II - Expediente
a) avisos e comunicações;
b) posse do Conselheiro Suplente Cícero Manoel Bezerra;
c) indicações e proposições.

II – Ordem do dia
Presença da Diretora de Planejamento e Gestão Escolar, Adriana Kampa e o Diretor de Educação, Roni Miranda
Vieira, ambos representantes da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, para tratar de assuntos inerentes ao
Programa Colégios Cívico-Militares no Estado do Paraná.
IV- Outros assuntos

A primeira (1ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 1ª (primeira) Sessão, foi
realizada no dia 22 de fevereiro de 2021, a distância, e por dispositivo eletrônico, com
fundamento no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, do Decreto Estadual n.º 4.230/2020, exarado pelo
Governador do Estado do Paraná, em 16 de março de 2020, alterado, entre outros, pelo
Decreto Estadual n.º 4.258, de 18 de março de 2020, que dispõem sobre as medidas para
o  enfrentamento  da  emergência  de  Saúde  Pública,  de  importância  internacional,
decorrente  do  Novo  Coronavírus  –  COVID-19,  e  posteriormente  pelo  Decreto
Governamental n.º 6.637, de 20/01/2021. E em consonância com o artigo 7.º do primeiro
Decreto, os titulares dos Órgãos e entidades compreendidos no seu artigo 1.º poderão,
após análise justificada da necessidade administrativa, e dentro da viabilidade técnica e
operacional, suspender total ou parcialmente o expediente do Órgão ou entidade, assim
como o atendimento presencial ao público, bem como instituir o regime de teletrabalho
para servidores, resguardando, para manutenção dos serviços considerados essenciais,
quantitativo mínimo de serviços em sistema de rodízio, por meio de escalas diferenciadas
e adoções de horários alternativos. Com esse embasamento, e na presença do Conselho
Pleno, a Presidente do CEE/PR, Maria das Graças Figueiredo Saad fez a chamada dos
Conselheiros(as), cumprimentou e agradeceu a presença de todos(as), especialmente à
Secretária-Geral,  Claudia Mara dos Santos,  ausente em razão do falecimento de sua
irmã,  a  quem  a  Presidente  do  CEE/PR  manifestou  solidariedade  e  condolências,
destacando  as  dificuldades  que  cerceiam  estes  momentos  de  perda  de  familiares,
momentos  de  muito  sofrimento  e  abalo  emocional.  Agradeceu  a  Deus,  pediu  saúde,
discernimento,  equilíbrio,  harmonia  entre  Conselheiros  e  funcionários  e  respeito  nas
decisões  e  discussões  que  envolvem  a  Educação.  Cumprimentou  em  seguida  sua
Secretária, a Assessora Marcia Helena Kovalhuk Pereira, a Coordenadora Pedagógica,
Izes  Neira  Kuchpil,  as  demais  Coordenações,  as  Assessorias  Pedagógica,  Técnico-
administrativa e Jurídica e a todos(as) os(as) servidores(as) do CEE/PR. Na sequência,
recepcionou o novo Conselheiro, Pastor Cícero Bezerra da Silva, Suplente da Conselheira
Rita de Cassia Morais. Ressaltou e analteceu a importância do trabalho de todos(as) para
o bom andamento do Órgão. Observou que todos(as) no CEE/PR têm experiência para
socializar, mas ainda há muito que se aprender, especialmente em tempos complexos de
pandemia. Situou a presente Reunião como sendo a 1ª Reunião Ordinária do CEE/PR de
2021, de 22 à 26 de fevereiro. Colocou em discussão e votação as atas da 11ª Reunião
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Ordinária de dezembro de 2020, as quais, não havendo manifestações contrárias, foram
aprovadas por unanimidade. Em continuidade, a Secretária da Presidente, Marcia Helena
Kovalhuk, foi convidada a ler o Currículo do Conselheiro Cícero Bezerra da Silva, que é
“nascido  e  residente  no  município  de  Curitiba,  Bacharel  em Teologia  pela  Faculdade
Teológica Betânia. Pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Faculdade Sul Americana
de Londrina. Mestre em Teologia Pastoral pela PUC-PR. Doutor em Teologia pela PUC-
Rio,  com  atuação  na  área  de  pesquisa,  religião  e  mídia,  tendo  como  orientador  o
Professor Doutor Abimar Moraes. Cursa MBA em Ciência Política: Relação Institucional e
Governamental.  Exerce  a  função  de  Coordenador  da  área  de  Humanidades,  que
compõem os cursos de Teologia Bíblica, Teologia Católica, Filosofia, Sociologia e Ciências
da Religião, no Centro Universitário Uninter EAD e também é Coordenador do curso de
Bacharelado  em  Teologia  presencial  na  Faculdade  de  Teologia  Betânia  (Fatebe).  No
cotidiano, coordena a produção e gravação de aulas e gestão de professores em suas
tarefas.  Possui  vasta  experiência  em  Gestão  Educacional,  presencial  e  EaD.  Tem
experiência como professor há mais de 30 anos, trabalha com treinamento de líderes e
mobilização  de  lideranças  estratégicas.  É  autor  de  42  (quarenta  e  dois)  livros.  Tem
participação em atividades comunitárias na cidade de Curitiba, por meio da mobilização
de pessoas. Participa da organização do movimento "Marcha para Jesus" também na
cidade de Curitiba, que conta com a presença de aproximadamente 300 (trezentas) mil
pessoas.  Possui  experiência  internacional,  viajou  para  mais  de  40  países  para
apresentação  de  palestras  e  ações  estratégicas  de  mobilização.  É  Professor  na
Faculdade de Teologia Betânia na cidade de Curitiba - Paraná. Professor no curso de
Pós-Graduação  do  Instituto  Brasileiro  de  Pós-Graduação  e  Extensão  (IBEPX),  possui
produção de material didático e realiza coordenação de autores para produção de livros.
Faz  parte  da  Confederação  Brasileira  de  Pastores  e  da  Aliança  Cristã  Evangélica
Brasileira. É Presidente do Conselho de Pastores do Estado do Paraná. Exerceu a função
de Diretor do Centro de Treinamento Missionário Betânia, na cidade de Camaquã, Rio
Grande do Sul, e também de Diretor e Coordenador do Seminário Betânia, na cidade de
Altônia  -  Paraná,  por  mais  de  20  (vinte)  anos.  No  Edital  n.º  16/2018  do  Centro
Universitário Uninter, consta que foi eleito representante dos coordenadores de curso de
graduação com o mandato de um ano, sendo reeleito para mais um mandato. Possui
experiência  de  mais  de  10  (dez)  anos  em  articulação  política  e  mobilização  para
campanhas eleitorais”. Logo após, a referida Secretária fez a leitura do seu Termo de
Posse, conforme segue: “Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e um, o Conselho Estadual de Educação do Paraná, na 1ª Reunião Ordinária, 1ª
Sessão Plenária, realizada de forma on-line e na presença virtual dos Conselheiros e dos
demais, a Presidente do Conselho Estadual de Educação do Paraná, Maria das Graças
Figueiredo Saad, concedeu a Cícero Manoel Bezerra, RG. n.º 8.299.436, por meio do
Decreto Governamental  n.º 6.494, de 14 de dezembro de 2020, posse como membro
Suplente da Conselheira Rita de Cássia Morais, em substituição e complementação do
mandato do Conselheiro Celso Augusto Souza de Oliveira. Sendo este o relato, eu Márcia
Helena  Kovalhuk  Pereira,  Assessora-CEE/PR,  em  substituição  à  Claudia  Mara  dos
Santos,  Secretária-Geral  do  CEE/PR,  lavrei  o  presente  Termo,  que  será  assinado
eletronicamente,  sob o Protocolo n.º  16.795.117-1,  pelo Conselheiro  empossado,  pela
Presidente deste Conselho, e por mim. Cabe ainda registrar que este Termo será lavrado
no Livro de Posses do CEE/PR, com posterior assinaturas respectivas. Curitiba, 22 de
fevereiro de 2021”. Na sequência, a Presidente do CEE/PR recepcionou o Conselheiro
Cícero Bezerra da Silva com uma salva de palmas,  o  qual  foi  também acolhido pelo
Conselho Pleno. Com a palavra, o Conselheiro empossado agradeceu a todos(as) pela
oportunidade  de  fazer  parte  deste  Conselho,  pela  acolhida  e  suporte  do  pessoal  da
administração e  destacou que é professor  e  tem compromisso com a Educação.  Em
seguida, a Presidente do CEE/PR informou que o Órgão está sendo cobrado sobre a Lei
do Sistema. Lembrou que em 2020 foi enviado para todos(as) os(as) Conselheiros(as)
cópia  dos  estudos  realizados  durante  o  citado  ano  para  inserção  ou  supressão  de
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sugestões. Solicitou ao Colegiado que retome a leitura e os estudos acerca do assunto e
que  seja  agendado  um dia  para  discutir  sobre  a  referida  Lei.  Expôs  que  o  CEE/PR
recebeu, em 08/12/2020, a Portaria n.º 1.028, de 02/12/2020, que dispõe sobre a abertura
do processo de atualização do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia
(CST)  e  que  o  formulário  eletrônico  esteve  disponível  no  período  de  08/12/2020  a
31/01/2021. Ainda sobre essa questão, citou o recebimento, em 08/12/2020, do Ofício
Circular  n.º  136/2020-GAB/SETEC/MEC,  de  04/12/2020,  que  informa  a  abertura  do
processo  de  atualização  do  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Superiores  de  Tecnologia.
Acusou o recebimento do Ofício n.º 270/2020-Seed, em 08/12/2020, o qual foi respondido
ao Diretor de Educação da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed), Roni
Miranda Vieira, abordando a minuta da Deliberação que institui, no âmbito do Sistema
Estadual  de Ensino,  as Diretrizes Curriculares Complementares do Ensino Médio e o
Referencial  Curricular  para  o  Ensino  Médio  do  Paraná.  Trata-se  de  um  documento
preliminar, que deverá ser submetido à Consulta Pública e posterior revisão do Colegiado.
Informou que o CEE/PR, em 08/12/2020, encaminhou o Ofício n.º 271/2020 ao Comitê
Estadual de Acompanhamento da Implementação do Novo Ensino Médio do Paraná e o
Ofício n.º 272/2020 ao Secretário de Estado da Educação e do Esporte (Seed), Renato
Feder, ambos com o mesmo teor do Ofício n.º 270/2020. Declarou que foram publicadas
no site do CEE/PR as seguintes matérias: dia 11/12/2020, matéria referente às Classes
Multianos, apresentada em 30/11/2020, na 11ª Reunião Ordinária do CEE/PR, pela Chefe
do Departamento da Diversidade e Direitos Humanos da Seed, Ângela Regina Mercer de
Mello Nasser e pelas Técnicas Pedagógicas da Educação do Campo, Michelle Renata
Borsatto e Ana Sueli Vandresen; no dia 11/12/2020 foi publicada matéria relacionada aos
trabalhos realizados pelas Câmaras do CEE/PR, no período de 30 de novembro a 04 de
dezembro/2020;  no  dia  16/12/2020,  matéria  sobre  a  aprovação  da  Deliberação  n.º
09/2020, de 30/11/2020, que trata de alteração da Deliberação n.º 01/2020-CEE/PR, para
fins especificamente de conclusão do Ano Letivo de 2020; e, no dia 16/12/2020, matéria
da Câmara da Educação Superior (CES), com representantes do Fórum Permanente de
Apoio à Formação de Docentes. Citou o Ofício n.º 179/2020, de 17/12/2020, recebido do
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Criança, do Adolescente e da
Educação  (CAOPEduc),  enviado  pela  Promotora  de  Justiça  Drª.  Beatriz  Spindler  de
Oliveira  Leite,  o  qual  questiona  o  CEE/PR  sobre  a  constitucionalidade  do  Ensino
Domiciliar  no  Brasil,  uma  vez  que  a  matéria  depende  de  regulamentação  federal  e
existem municípios  que estão legislando sobre  o  assunto.  Em resposta  ao Ofício  n.º
179/2020, o CEE/PR enviou o Ofício n.º 280/2020-CEE/PR, em 18/12/2020, embasado na
legislação vigente, informando que, devido à complexidade da matéria, a mesma seria
pauta da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado, realizada de 22 à 26/02/2021, conforme
calendário de reuniões preestabelecido por meio da Deliberação n.º 08/2020-CEE/PR. A
Presidente  informou ainda que o  documento,  elaborado pela  Assessora  Jurídica  Elsa
Fagundes da Silva, será enviado ao Colegiado antes de ser encaminhado ao Ministério
Público. Citou o  recebimento do Ofício n.º 4.217/2020, de 17/12/2020, da 24ª Promotoria
de Justiça de Londrina - Ministério Público, referente à rematrícula online dos estudantes
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com prazo de 03 dias para resposta. O CEE/PR,
mediante Ofício n.º 282/2020, de 18/12/2020, informou que o assunto também seria pauta
da 1.ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno. Comunicou ainda que encaminhou o Ofício
n.º 4.217/2020 à Seed solicitando uma planilha com dados atualizados sobre o objeto em
tela e que a decisão do Colegiado será encaminhada ao MP. Destacou que a Defensoria
Pública do Estado do Paraná enviou ao CEE/PR o Ofício n.º 01/2021-NUDIJ/DPPR, de
18/01/2021, solicitando informações, num prazo de 10 dias, a respeito do fechamento de
três  escolas  estaduais  na  cidade  de  Curitiba/PR,  quais  sejam:  Colégio  Estadual
Tiradentes,  Colégio Estadual  Conselheiro  Zacarias e Colégio Estadual  Amâncio Moro.
Informou que o CEE/PR recebeu também o Ofício n.º 109/2021-PJEDUC, de 08/02/2021,
enviado pela Drª Beatriz Spindler de Oliveira Leite, com prazo de 05 dias para resposta, o
qual questiona se no CEE/PR tramita informações sobre a cessação das atividades dos
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Colégios Estaduais Tiradentes, Conselheiro Zacarias, Pio Lanteri, Elias Abraão, Amâncio
Moro, Nilson Ribas, Dr. Francisco Azevedo Macedo e Ceebja Dr. Luiz Losso Filho. Citou o
Ofício n.º 25/2021-CEE/PR, de 11/02/2021, o qual informa, conforme registro no Sistema
Protocolo Integrado do Estado do Paraná, que foram requeridos ao Núcleo Regional de
Educação de Curitiba (NRE), pedidos de cessação dos estabelecimentos elencados no
Ofício supracitado, conforme cópias anexas, exceto dos Colégios Estaduais Elias Abraão
e Pio Lanteri. A Conselheira Taís Maria Mendes observou que as referidas escolas não
fizeram pedido de cessação. A Conselheira Sandra Teresinha da Silva destacou que se os
pedidos de cessação não foram feitos pela escola, então não há pedido. Continuando, a
Presidente expôs que no dia 21/12/2020, o CEE/PR recebeu, via e-mail,  da Seed/PR,
solicitação de indicação de representante para reunião de instalação da ABNT/CEE–250 -
Comissão de Estudo Especial de Serviços de Educação e Aprendizagem, sendo indicada
a Assessora Terezinha Lima. Na sequência, citou o Ofício Circular n.º 633.989/2021, de
13/01/2021, recebido do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP),  que solicita informações sobre as Instituições e Cursos de Educação
Superior Estaduais e Municipais. Sobre essa questão foram encaminhados os Ofícios n.º
27 e n.º 28-CEE/PR, para o Superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(SETI), Senhor Aldo Nelson Bona, e à Diretora de Estatísticas Educacionais-Substituta do
INEP, Senhora Célia Cristina de Souza Gedeon Araújo, ambos acerca do preenchimento
da planilha das Instituições e Cursos de Educação Superior, Estaduais e Municipais, com
a finalidade de subsidiar os dados do Censo de Educação Superior do ano de 2020.
Observou que, no dia 20/01/2021, o CEE/PR recebeu o Decreto Governamental n.º 6.637,
de 20/01/2021, que alterou o artigo 8º do Decreto n.º 4.230, de 16 de março de 2020, que
dispõe  sobre  as  medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  Saúde  Pública  de
importância internacional decorrente do Coronavírus-covid-19, conforme Diário Oficial n.º
10.855, de 20/01/2021, e Diário Oficial n.º 10.860, de 27/01/2021, e a súmula deste último
acresce  os  parágrafos  4º  e  5º  ao  art.  8.º  do  primeiro  Decreto.  Declarou  que  no  dia
22/01/2021, o CEE/PR recebeu, via e-mail, da profª Natalina Mezzari, da Universidade
Estadual de Maringá (UEM), um convite para que um representante do Órgão informe aos
acadêmicos do 2º ano do Curso de Pedagogia sobre a organização e funcionamento do
Órgão, o que será autorizado. Declarou que no dia 22/01/2021, representou o CEE/PR,
acompanhada do Assessor Jurídico José Roberto Faria e da Assessora Administrativa e
Pedagógica Márcia Helena Kovalhuk Pereira em reunião com a Diretora de Planejamento
e Gestão Escolar, Profª Adriana Kampa, e o Diretor de Educação, Prof.  Roni Miranda
Vieira, representantes da Seed. Citou o Ofício n.º 006/2021, de 25/01/2021, enviado ao
CEE/PR pela  APP/Sindicato,  que  trata  de  decisões  e  encaminhamentos  da  Seed/PR
quanto à organização do ano letivo de 2021, em especial à mudança da Matriz Curricular
e ao que tem sido chamado de ensino híbrido. Comunicou que em 25/01/2021 o CEE/PR
recebeu da Seed a Instrução Normativa Conjunta n.º 011/2020-DEDUC/DPGE/SEED, de
16/12/2020, referente a Matrizes Curriculares do Ensino Médio. Citou o recebimento do
Ofício n.º 44/2021-Dpge/Seed, de 25/01/2021, encaminhado ao CEE/PR, com vistas a
apresentar  o  Programa  dos  Colégios  Cívico-Militares  do  Estado  do  Paraná.  Em
continuidade, a Assessora Administrativa e Pedagógica Márcia Helena Kovalhuk Pereira
comunicou à Presidente do CEE/PR a presença das representantes da Seed, Isabel Mota
– Chefe do Departamento de Gestão Escolar, e Cristiane de Jesus Jakymiu – Chefe da
Depeb, as quais foram recebidas pela Presidente do Órgão e pelo Colegiado e passaram
a  fazer  uso  da  palavra,  a  fim  de  dirimirem  dúvidas  a  respeito  dos  Colégios  Cívico-
militares. A Presidente do CEE/PR solicitou às representantes citadas que esclarecessem
a diferença entre Colégio Militar, Colégio Cívico-Militar e Colégio da Polícia Militar, tendo
em vista os processos que estão chegando para análise no CEE/PR. A Senhora Isabel
Mota explicou que “os Colégios da Polícia Militar são os colégios que são administrados
pelo  Governo  Federal.  Destacou  que  o  Colégio  Militar  é  federal  e  tem  também
administração federal. O Programa dos Colégios Cívico-Militares pertente a nós e eles
são administrados  pelos  Diretores  Pedagógicos,  Diretores-Gerais,  que  são os  nossos
  1ª Reunião Ordinária  - 1ª Sessão - Conselho Pleno-fevereiro/2021. 
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Diretores, os pertencentes ao Quadro Próprio do Magistério (QPM). Também estamos
fazendo a seleção do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários (CEMEIV), dos
Militares Estaduais Inativos Voluntários (MEIV),  que esses MEIV serão divididos entre
Diretores Militares e Monitores, assim a Escola será gerenciada pelo Diretor-Geral, que
faz parte do QPM, o Diretor Cívico-Militar e o Diretor Militar, que faz parte do quadro dos
MEIV, que são os policiais que estão inativos e irão passar por uma seleção realizada
pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), e depois dessa seleção será
realizada uma entrevista com os membros dos Núcleos Regionais de Educação (NRE) e
os membros da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) para validar esse
credenciamento. Com a palavra, o Conselheiro Flavio Vendelino Scherer cumprimentou
as representantes da Seed e disse que na cidade de Toledo/PR, os Colégios Cívico-
miltares foram muito bem aceitos. No entanto, destacou que nos manuais disponibilizados
não consta como o aluno pode ter acesso ao Projeto Político Pedagógico (PPP). Também
questionou  se  os  Colégios  Cívico-Militares  terão  Fundo  Rotativo  diferenciado,  se  os
professores  deverão  custear  seus  próprios  uniformes  e  se  os  docentes  podem  ser
removidos, caso não se adaptem, e se os estudantes também podem pedir transferência.
Além disso,  perguntou como ficará  a  questão do transporte  escolar  e  se a formação
continuada  será  diferenciada  para  os  professores  dos  Colégios  Cívico-Militares.
Argumentou que os manuais devem esclarecer os direitos do aluno, aonde ele vai chegar.
Com a palavra, a Senhora Isabel Mota explicou que o Programa Nacional das Escolas
Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério
da  Defesa,  que  apresenta  um  conceito  de  gestão  nas  áreas  educacional,  didático-
pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos
militares. Declarou que os Colégios Cívico-militares do Estado do Paraná apresentam um
conceito  de  gestão  compartilhada,  onde  o  Diretor  Militar  e  o  Diretor-geral  atuam  de
maneira colaborativa na gestão administrativa e didático-pedagógica do colégio. O diálogo
entre  eles  deve  ser  permanente,  buscando  sempre  ações  conjuntas  que  possam
aprimorar as práticas educativas da escola na formação integral do aluno. Também expôs
que  a  implantação  do  modelo  será  de  escolha  da  comunidade  escolar,  por  meio  de
Consulta Pública. Explicou que o Fundo Rotativo será o mesmo, sendo gerenciado pelo
Diretor-geral, auxiliado pelo Diretor militar, pois há uma preocupação de que este Fundo
seja  gerenciado  por  alguém  do  Quadro  Próprio  do  Magistério.  Esclareceu  que  os
professores podem solicitar transferência para uma escola do ensino regular, caso não se
adaptem  com  as  escolas  Cívico-militares  e  os  alunos,  igualmente,  podem  pedir
transferência para uma escola de ensino regular. Quanto aos uniformes, afirmou que os
estudantes irão receber e a aquisição está em processo de licitação. Explicou que no
início, até que os uniformes fiquem prontos, os estudantes irão usar o mesmo uniforme da
escola. A respeito do horário, esclareceu que estão previstas seis aulas. Os estudantes
deverão iniciar um pouco antes e sair um pouco depois, haja vista que haverá pequena
cerimônia antes das aulas para cantar o Hino Nacional e o Hino à Bandeira. Sobre o
transporte escolar, declarou que estão verificando com os municípios, pois são eles que
fazem o gerenciamento. Referente à formação docente, explicou que a mesma terá como
orientação a Base Nacional  Comum Curricular (BNCC) – o Currículo é o mesmo. De
modo geral, disse que a formação docente é a mesma, com alguma exceção referente a
aspectos Cívico-Militares. Em relação aos subsídios para a elaboração do Projeto Político
Pedagógico (PPP),  declarou que estão sendo elaborados e os Núcleos Regionais de
Educação (NRE) ficarão responsáveis pela orientação da elaboração. Com a palavra, o
Conselheiro  Oscar  Alves,  Presidente  da  Câmara  do  Ensino  Médio  e  da  Educação
Profissional Técnica de Nível  Médio (Cemep), explicou que esta semana, na Câmara,
haverá relatos de quatro processos de Colégios Cívico-Militares: um é de sua relatoria,
um  é  de  relatoria  da  Conselheira  Ana  Seres  Trento  Comin  e  dois  de  relatoria  do
Conselheiro Jacir José Venturi. Explicou que trocaram informações e reiteraram à Seed
que qualquer alteração deve cumprir os dispositivos da Deliberação n.º 03/13-CEE/PR,
especialmente porque as escolas Cívico-Militares tiveram a denominação alterada. Em
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aparte  à  fala  do  Conselheiro  Oscar  Alves,  a  Conselheira  Sandra  Teresinha  da  Silva
questionou a respeito do Ensino Médio Integral para 2022. Com a palavra, a Conselheira
Taís Maria Mendes cumprimentou as representantes da Seed, disse que muito do que iria
questionar  foi  contemplado nas falas  dos Conselheiros  Oscar  Alves,  Flavio  Vendelino
Scherer e da Conselheira Sandra Teresinha da Silva. Contudo, citou a Lei nº 20.338, de 6
de  outubro  de  2020,  que  dispõe  em  seu  artigo  13  que  as  escolas  precisam  ter  as
características trazidas como obrigatórias  e uma delas  é não possuir  ensino noturno.
Disse  que  a  APP-Sindicato  verificou  e  constatou  que  mais  de  100  (cem)  escolas
possuíam o ensino noturno. Em seguida, perguntou quando foi feita a Consulta Pública e
observou que a Seed não cumpriu o artigo 13 da referida Lei. Expôs ainda que a APP-
Sindicato tem notícias de que há uma série de regramentos padronizados, como corte de
cabelo,  assessórios  que  os  estudantes  não  poderão  usar.  No  seu  entendimento,  o
regimento  interno  da  escola  deveria  ser  disponibilizado  para  os  pais  e  alunos  com
antecedência, e o que causa estranheza, é que este processo está acontecendo durante
a implementação. Trata-se de um planejamento duvidoso. Declarou que a Seed passa
para a comunidade a ideia de que haverá melhoria na qualidade da educação, o que não
considera  procedente.  Também  questionou  sobre  a  liberdade  da  identidade  de  cada
estudante. Em seguida, mencionou os estudantes do período noturno e argumentou que é
preciso garantir que todos(as) terão acesso. Também questionou qual valor está sendo
investido em uniformes e afirmou que não é preciso militarizar uma escola para dar uma
boa  Educação.  Destacou  que  qualidade  se  alcança  com  investimentos  e  respeito  à
Educação.  Expôs que disciplina não é somente problema pedagógico,  é problema da
sociedade  também.  No  seu  entender,  não  é  necessário  militarizar  uma  escola  para
ensinar  respeito  à  Pátria.  Com a  palavra,  a  Presidente  do  CEE/PR expôs  que  se  o
Colegiado considerasse pertinente, convidaria a Diretora Adriana Kampa e o Diretor de
Educação, Roni Miranda Vieira, para participarem da Sessão Plenária do dia 26/02/21
para esclarecerem as dúvidas que ainda pairam sobre a implementação dos Colégios
Cívico-militares. Sua sugestão foi acolhida pelo Conselho Pleno. A Conselheira Sandra
Teresinha da Silva disse que consultou a pauta da Cemep e constatou que existem 26
processos  para  distribuição  de  implementação  de  Colégios  Cívico-militares  para
funcionamento do Ensino Médio. Destacou que na relação, alguns Colégios pertencem a
municípios  muito  pequenos,  como é  o  caso de  Mallet,  Turvo,  Mamborê,  Carlópolis  e
outros.  Nesses  municípios,  possivelmente,  há  apenas  uma  escola  estadual.  Neste
sentido,  questionou  para  onde  os  estudantes  que  não  escolheram o  Colégio  Cívico-
militares  estão  sendo  remanejados,  já  que  nesses municípios  somente  estas  escolas
oferecem o Ensino Médio. Novamente com a palavra, a Conselheira Taís Maria Mendes
ressaltou  que  foi  diretora  de  escola  de  Ensino  Fundamental  no  município  de  Mallet.
Observou  que  a  maior  escola  de  Ensino  Fundamental  da  cidade  foi  militarizada.
Questionou  como fica  a  situação  dos  estudantes  que,  por  ventura,  não  consigam se
adequar. Disse estar preocupada com essa questão, já que se houver falta de adequação,
os estudantes não terão para onde ir. Em continuidade, a Conselheira Sandra Teresinha
da  Silva  argumentou  que  o  Ensino  Técnico  não  cabe  em  qualquer  lugar.  Também
perguntou como será feito o remanejamento dos estudantes que moram na zona rural e
precisam se deslocar para a zona urbana. Ressaltou que estas questões devem ser bem
analisadas, pois trata-se de direito educacional. O aluno tem que estudar perto da sua
casa, isso é uma questão legal. Destacou que o CEE/PR tem que analisar profundamente
essa questão, haja vista que sua principal função é trabalhar com a lei. Na sequência, o
Conselheiro Oscar Alves agradeceu os esclarecimentos das representantes da Seed e
sugeriu a elaboração de relatório preliminar, após o primeiro semestre, explicando quais
escolas foram convertidas no Programa, como elas eram e como passaram a ser. Sua
sugestão foi acolhida pelas representantes da Seed e pelo Colegiado. Nesta esteira, a
Presidente  do  CEE/PR  ponderou  que  ainda  existem  muitas  questões  a  serem
esclarecidas, mas no decorrer do processo serão aclaradas. Durante o processo, será
possível constatar o que está dando certo e o que precisa ser ajustado. Neste contexto,
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consultou  o  Conselho  Pleno  se  deveria  manter  o  convite  para  que  a  Diretora  de
Planejamento e Gestão Escolar, Adriana Kampa, e o Diretor de Educação, Roni Miranda
Vieira, comparecessem na Sessão do dia 26/02/21 para maiores esclarecimentos, e ficou
decidido que o convite deveria ser feito por meio de ofício. Em seguida, agradeceu os
esclarecimentos feitos pelas representantes da Seed, Isabel Mota e Cristiane de Jesus
Jakymiu, que se comprometeram a levar os questionamentos do Colegiado à Diretora de
Planejamento e Gestão Escolar e ao Diretor de Educação citados. Nada mais havendo a
tratar, desejou um excelente trabalho às Câmaras, disse que as escolas estão ansiosas
por respostas. Agradeceu a presença de todos(as) e encerrou  a Sessão.
A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi lavrada por
mim,  Márcia  Helena Kovalhuk Pereira,  em substituição à  Claudia Mara dos Santos,
Secretária-Geral  do  CEE/PR,  que  assino  com  a  Senhora  Presidente  e  os(as)
Senhores(as) Conselheiros(as).
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