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E-PROTOCOLO N.º 16.752.058-8    DATA: 22/07/2020 

 
PARECER CEE/BICAMERAL N.º 44/21  APROVADO EM 14/04/21 

 
CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL 

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO 

 
 
INTERESSADO: COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR – ENSINO FUNDAMENTAL E 

MÉDIO. 
 
MUNICÍPIO: PATO BRANCO 

 
 
ASSUNTO: Pedido de credenciamento da instituição de ensino, para a oferta da 

Educação Básica e autorização para o funcionamento do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. 

 
 
RELATORA: OZÉLIA DE FÁTIMA NESI LAVINA 
 
 

EMENTA: Credenciamento da instituição de ensino para oferta da 
Educação Básica e autorização para o funcionamento do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. Os prazos de credenciamento e 
de autorização para funcionamento do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio estão indicados no Voto. Parecer favorável. 
Determinação à mantenedora e à instituição, a respeito do 
cumprimento das exigências constantes na Deliberação n.º 03/13-
CEE/PR. 
 

I – RELATÓRIO 

 

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, pelo ofício n.º 
03/21-DPGE/Seed, de 14/01/2021, encaminhou a este Conselho Estadual de 
Educação o expediente protocolado no Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, 
de interesse do Colégio da Polícia Militar - Ensino Fundamental e Médio, pelo qual 
solicitou o credenciamento da instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica 
e autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 
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Este Colégio localiza-se à Rua Ararigbóia, 891, Bairro: La Salle, 
município de Pato Branco. É mantido pelo Governo do Estado do Paraná e foi criado 
pelo Decreto Estadual n.º 2.923, de 02/10/2019. 

 
A Comissão de Verificação, regularmente instituída pelo Ato 

Administrativo n.º 92/20, de 03/12/2020, do NRE de Pato Branco, após verificação in 
loco, emitiu laudo técnico em 07/12/2020, pelo qual constatou a veracidade das 
declarações e a existência de condições para o credenciamento da instituição de 
ensino, para a oferta da Educação Básica e à autorização para o funcionamento do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 
A Coordenação de Estrutura e Funcionamento - CEF/Seed, pelo 

Parecer n.º 38/2021, de 04/01/2021, declarou-se favorável ao credenciamento da 
instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica e à autorização para o 
funcionamento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  

 
O protocolado foi convertido em diligência à instituição de Ensino, 

em 17/03/2021, e retornou ao Conselho Estadual de Educação do Paraná, em 
26/03/2021. 

 
II - MÉRITO 

 
Trata-se do pedido de credenciamento do Colégio da Polícia 

Militar, para a oferta da Educação Básica e de autorização para o funcionamento do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O referido Colégio funcionará a partir do ano 
de 2021, nas instalações do Colégio Estadual La Salle - Ensino Fundamental e Médio, 
município de Pato Branco. 

 
A matéria está regulamentada nos Capítulos II e IV, da 

Deliberação n.º 03/13-CEE/PR, que tratam do credenciamento e da renovação do 
credenciamento, e da autorização de cursos: 

 
Art. 16. O credenciamento é ato do poder público, cuja edição vincula a 
instituição de ensino ao Sistema Estadual de Ensino, com vistas à habilitação 
legal para a oferta de Educação Básica, nas etapas e modalidades previstas 
na legislação vigente.  
 
Art. 32. A autorização para funcionamento de curso, programa e experimento 
pedagógico é ato indispensável, mediante o qual o poder público estadual, 
após processo específico, permite o funcionamento de atividades escolares 
em instituição de ensino, integrada ou a integrar o Sistema Estadual de 
Ensino. 
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A Comissão de Verificação, seguindo as determinações da 
Deliberação n.º 03/13-CEE/PR, após análise dos documentos e da verificação in loco, 
constatou as condições dos recursos humanos, materiais, tecnológicos, físicos e do 
Projeto Político-Pedagógico, para o credenciamento da instituição e à autorização de 
funcionamento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e emitiu Relatório 
Circunstanciado, com as seguintes informações: 

 

(...) O Projeto Político-Pedagógico possui Parecer de Legalidade n.º 120/2020 
– NRE, de 23/11/2020 e o Ato de Homologação da Mantenedora sob n.º 
17.053.967-2, de 05/11/2019. O Regimento Escolar foi aprovado pelo Parecer 
de Legalidade n.º 123/2020, de 24/11/2020 – NRE e Ato de Homologação da 
Mantenedora n.º 17.054.054-9, de 08/11/2019. 
 
(…) A instituição de ensino funcionará em dualidade administrativa com a 
Escola Municipal São João Batista de La Salle – Educação infantil e Ensino 
Fundamental, mantida pela Prefeitura Municipal, no imóvel que pertence à 
Associação Brasileira de Educadores Lassalista (A.B.E.L), o espaço físico 
utilizado pela Escola Municipal não interfere na organização das turmas do 
Colégio da Polícia Militar. 
 
(...) Existe um espaço físico disponível para o laboratório de Ciências, Física, 
Química e Biologia. Os materiais disponíveis no momento são; produtos 
químicos, lupas eletrônicas, lupas manuais, planetário, microscópios, 
vidrarias em geral, coleção de insetos, fogareiro, forno industrial, esqueleto 
humano, dentre outros. Todos esses materiais pertencem ao Colégio 
Estadual La Salle e permanecerão para utilização do Colégio da Polícia 
Militar. 
 
(...) Biblioteca: Existe um espaço específico e amplo com aproximadamente 
68,5m², que será utilizado para pesquisa, troca de livros quinzenalmente / 
semanalmente e aulas de leitura. Nesse espaço também ocorrerá 
atendimento aos professores. 
 
(...) possui rampas para acesso as salas de aula e 01 banheiro masculino 
adaptado. A representante legal do C.E. La Salle construiu uma rampa 
externa para o acesso à biblioteca e adquiriu um bebedouro adaptado. 
 
(...) Existe Dualidade Administrativa com a Escola Municipal São João Batista 
de La Salle, porém, o espaço utilizado pela rede municipal não interfere na 
organização das turmas do Colégio da Polícia Militar, uma vez que as 16 salas 
de aulas informadas, pertencem apenas às turmas utilizadas atualmente pelo 
Colégio Estadual La Salle. A rede municipal está em fase final da construção 
de uma nova unidade e em breve se instalará nas novas dependências 
estruturais. 
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O Comandante do Colégio da Polícia Militar, apresentou 
justificativa a seguir: 

 
(...) em virtude da criação do Colégio da Polícia Militar de Pato Branco, Ensino 
Fundamental e Médio, conforme reza o Decreto Estadual nº 2.923, datado de 
2 de outubro de 2019. O Colégio da Polícia Militar é um órgão de apoio de 
ensino diretamente subordinado à Academia Policial Militar do Guatupê/APMG, 
fazendo parte dos Órgãos de Direção que compõem o Comando-Geral da 
Polícia Militar do Estado do Paraná, conforme prescreve o Art. 29A, do Capítulo 
III da Lei nº 16.575 de 28 de Setembro de 2010/Lei de Organização Básica-
LOB da Polícia Militar do Paraná- PMPR. O Colégio da Polícia Militar de Pato 
Branco/6º CPM, é um estabelecimento de ensino regular que compreende os 
anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (1º ao 3º 
ano). Preza pela qualidade de ensino que é transmitida aos seus alunos, 
visando despertar neles o espírito de civismo, a honestidade e valores 
necessários a uma boa convivência social. É baseado nos princípios da 
hierarquia e disciplina agregado a responsabilidade, preparando os alunos 
para o mercado de trabalho e demais aspectos da vida cotidiana. O espaço 
escolhido para a implantação será as dependências do atual Colégio Estadual 
La Salle, situado na Rua Arariboia nº 891, Bairro La Salle, município de Pato 
Branco, Estado do Paraná, cuja instalação plena está prevista para o início do 
ano de 2021, sendo o ano de 2020 destinado a transição administrativa e 

operacional necessárias ao funcionamento do novo modelo de gestão. 
 
A Chefia do NRE de Pato Branco, por meio do Termo de 

Responsabilidade, emitido em 07/12/20, ratificou as informações contidas no Relatório 
Circunstanciado e registrou o compromisso de zelar pelo cumprimento da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos normativos vigentes no 
Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 

 

 

Matrizes Curriculares:  
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Ensino Fundamental Manhã e Tarde: 
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Ensino Médio: 
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O protocolado foi convertido em diligência à Secretaria de Estado 

da Educação e do Esporte para esclarecimentos quanto a ausência de informações 
sobre a cessação e/ou continuidade no ano de 2021 do Colégio La Salle – Ensino 
Fundamental e Médio, município de Pato Branco, situado na Rua Ararigbóia, 891, 
Bairro: La Salle, município de Pato Branco, mesma localidade em que foi implantado 
o Colégio da Polícia Militar – Ensino Fundamental e Médio, a partir do ano de 2021, e 
para informar sobre a designação de docente habilitado para a disciplina de LEM – 
Inglês, conforme o disposto no inciso III, do art. 47, da Deliberação n.º 03/13-CEE/PR. 

 
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte retorna a 

diligência ao Conselho, com as seguintes informações: 
 
(...) Consta no Relatório Circunstanciado do NRE – Pato Branco, fls. 371, a 
citação do protocolo 16.752.617-9 referente a Cessação Definitiva do C.E La 
Salle – EFM. 

 
Anexado às fls. 443, Despacho Seed/Dpge/DLE/CDE, sobre a 

Cessação definitiva do Colégio La Salle – Ensino Fundamental e Médio: 
 
(...) De acordo com a solicitação referente a regularidade dos Relatórios Finais 
listados no Cronograma de Funcionamento às fls. 4 a 29, do presente 
protocolado, informo que os Relatórios Finais do Curso de Ensino Fundamental 
- Anos Iniciais\Finais e Médio, do Colégio Estadual Ensino Fundamental e 
Médio La Salle, município de Pato Branco, NRE Pato Branco, dos anos letivos 
de 1970 a 2008 foram preenchidos de acordo com as orientações desta CDE, 
validados e arquivados na Microfilmagem. Destacamos que os Relatórios 
Finais relativos aos anos de 2009 a 2020 encontram-se validados e arquivados 
no sistema SERE WEB. 
 
O Núcleo Regional de Educação de Pato Branco informa: 
 
(...) O C.E. La Salle – EFM será Cessado Definitivamente assim que for 
Autorizado o Colégio da Polícia Militar, ou seja, não tem continuidade de oferta 
de cursos no ano letivo de 2021 e o protocolo 16.752.617-9 de Cessação 
Definitiva encontra-se na Coordenação de Estrutura e Funcionamento da 
Seed, aguardando o retorno do protocolado de Credenciamento e Autorização 
do Colégio da Polícia, para emissão das Resoluções Secretariais. 
 
Quanto a designação de docente habilitado para a disciplina de 

LEM – Inglês: 

(...) informa que não houve a renovação do contrato PSS da docente e que 
compõe o quadro de docentes da disciplina de LEM - Inglês uma docente QPM 
habilitada. Após o PSS 2021, foram incluídas como docentes da disciplina de 
LEM - Inglês duas professoras habilitadas. 
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Dessa forma, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 
reencaminha o presente protocolado em 26/03/2021, com o cumprimento da 
diligência, qual sejam, Cessação definitiva do Colégio La Salle – Ensino Fundamental 
e Médio sob protocolo n.º 16.752.617-9 e designação de docente habilitado para a 
Disciplina de LEM – Inglês. Sendo assim, o corpo docente apresentado está habilitado 
para as disciplinas indicadas, conforme o disposto o disposto no inciso III, do art. 47, 
da Deliberação n.º 03/13-CEE/PR. 

 
Por conseguinte, o Colégio da Polícia Militar – Ensino 

Fundamental e Médio, apresenta as condições básicas para o credenciamento da 
instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica e à autorização para o 
funcionamento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 
 
III – VOTO DA RELATORA 

 
 
Face ao exposto, somos favoráveis: 
 

a) ao credenciamento do Colégio da Polícia Militar - Ensino 
Fundamental e Médio, município de Pato Branco, mantido pelo Governo do Estado do 
Paraná, para a oferta da Educação Básica, pelo prazo de dez anos, a partir de 01 de 
fevereiro de 2021; 
 

b) à autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental, 
pelo prazo de cinco anos, a partir de 01 de fevereiro de 2021, do Colégio da Polícia 
Militar - Ensino Fundamental e Médio, município de Pato Branco, mantido pelo 
Governo do Estado do Paraná; 

 
c) à autorização para o funcionamento do Ensino Médio, pelo 

prazo de três anos, a partir de 01 de fevereiro de 2021, do Colégio da Polícia Militar - 
Ensino Fundamental e Médio, do município de Pato Branco, mantido pelo Governo do 
Estado do Paraná. 

 
A mantenedora deverá assegurar o cumprimento das exigências 

constantes na Deliberação n.º 03/13-CEE/PR, para o adequado funcionamento da 
instituição de ensino e dos seus cursos.  

 
A instituição de ensino deverá atender ao contido na Deliberação 

n.º 03/13-CEE/PR, em relação às normas e prazos, ao solicitar a renovação do 
credenciamento, para a oferta da Educação Básica, e o reconhecimento dos cursos. 
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Encaminhamos cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte, para a expedição do ato de credenciamento da instituição de 
ensino, para a oferta da Educação Básica e de autorização para o funcionamento do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 
É o Parecer. 
 
 

Ozélia de Fátima Nesi Lavina 

Relatora 

 

 

DECISÃO DAS CÂMARAS 

A Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e a Câmara do Ensino Médio 
e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio aprovam o voto da Relatora, com 
nove votos favoráveis e dois votos contrários, das Conselheiras Sandra Teresinha da 
Silva e Taís Maria Mendes, sendo um com declaração de voto, da Conselheira Taís 
Maria Mendes. 
 
 

Curitiba, 14 de abril de 2021. 

 
 
João Carlos Gomes 

Presidente do CEE/PR 
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DECLARAÇÃO DE VOTO CONTRÁRIO 

    A justificativa utilizada para militarizar as escolas é a da melhoria 

da qualidade da educação e do aumento da segurança, por meio de uma gestão 

pautada pela disciplina militar. 

    Cabe salientar que a violência em nosso país é estrutural, 

resultado de um modelo econômico capitalista que gera desigualdades, discriminação 

e vulnerabilidade. A escola apenas reflete a realidade onde está inserida, por isso, 

militarizar é se eximir de pensar políticas sociais que diminuam essas desigualdades 

e sufocá-las com repressão e disciplina. 

    Os colégios militarizados são vistos como ilhas de excelência pela 

disciplina e melhoria no desempenho escolar. No entanto, o que está por detrás desta 

fachada é um processo de exclusão violentíssimo, uma vez que seleciona o acesso e 

condiciona a permanência de estudantes e professores(as) ao cumprimento de um 

conjunto de regras restritivas de direitos e pelo disciplinamento dos corpos e mentes. 

   Estes colégios recebem fartos recursos humanos e financeiros, 

contrastando com as demais escolas da rede, sendo que estes investimentos na 

maioria das vezes acontecem somente depois que as escolas são militarizadas. 

Ainda, privatizam-se os recursos públicos, já que na prática funcionam como colégios 

particulares, pois restringem o acesso, cobram taxas e contribuições para obtenção 

de uniformes e manutenção dos colégios. Criando-se um verdadeiro apartheid 

educacional. 

   Também não há o respeito ao princípio constitucional da gestão 

democrática na educação, visto que limitam a participação da comunidade escolar nos 

espaços de poder e decisão e esvazia-se a importância social do trabalho dos(as) 

profissionais da educação, que em muitas funções são substituídos(as) por militares, 

principalmente aquelas relacionadas aos espaços de poder e de decisão, passando a 

falsa imagem de que os(as) militares estão mais preparados a cumprir estas funções 

do que os(as) profissionais da Educação e evidenciando o desvio de finalidade, uma 

vez que a polícia militar tem a função de cuidar da segurança pública e não de gerir 

colégios. 

   Por uma Educação Pública humanizadora, de qualidade, gratuita, 

democrática, laica, integral e para todos(as)! 

 

Conselheira Taís M. Mendes 

Representante da APP- Sindicato 
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https://appsindicato.org.br/wp-

content/uploads/2020/01/Manifesto_Educacao_Humanizadora_APPSINDICATO.pdf 
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