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PARECER CEE/BICAMERAL Nº 66 /21  APROVADO EM 12/05/21

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

INTERESSADO: NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBA

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Solicitação de transferência de 35 Ações Pedagógicas Descentralizadas
(APEDs)  de  estabelecimentos  da  Rede  Municipal  para  os
estabelecimentos da Rede Estadual.

RELATORA: MARISE RITZMANN LOURES

EMENTA:  Transferência  de  35  Ações  Pedagógicas
Descentralizadas  (APED)  de  estabelecimentos  da  Rede
Municipal  para  estabelecimentos  da  Rede  Estadual.  Parecer
Favorável.  Turmas  autorizadas  a  partir  do  ano  de  2019  até
31/12/21.  Determinação  à  mantenedora,  para  assegurar  o
cumprimento do contido no voto do Parecer CEE/BICAMERAL nº
231/19, de 07/11/19, para não prejudicar o percurso educacional
dos alunos.

I – RELATÓRIO

 A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed), pelo
Ofício n.º 92/20-DPGE/Seed, de 12/02/20, encaminhou a este Conselho Estadual de
Educação (CEE) o expediente do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Curitiba, o
qual, por meio do Ofício n.º 08/20, de 17/01/20, solicitou:

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para  solicitar a transferência de
35 Ações Pedagógicas Descentralizadas (APED), no início do ano letivo
de 2020, que atualmente estão alocadas nos estabelecimentos da rede
municipal  de  Curitiba  para  os  estabelecimentos  da  rede  estadual  de
ensino jurisdicionados ao Núcleo Regional de Educação de Curitiba. A
autorização  para  oferta  das  APED  foi  exarada  pelo  Parecer  nº  20/2019
CEE/Bicameral  –  Ensino  Fundamental  –  Fase  II  e  Ensino  Médio,  na
modalidade Educação de Jovens e Adultos. Atualmente o NRE de Curitiba
possui autorização para o funcionamento de 48 APED, das quais 35 estão
alocadas em estabelecimentos da rede de ensino do município de Curitiba.
Porém, identificamos que o horário de atendimento dos alunos das APED das
escolas municipais (18h às 22h) difere das APED dos estabelecimentos da
rede estadual de ensino (18h30 às 22h30). Efetuei pedido de adequação do
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horário  à  Secretaria  Municipal  de Ensino de Curitiba  que  resultou inócuo.
Outrossim, destacamos a necessidade de implementação das atuais políticas
educacionais  da  Educação Básica  na  modalidade  Educação  de  Jovens e
Adultos, das quais destacamos a adequação da organização curricular com
oferta semestral das etapas do Ensino Fundamental - Fase II e Ensino Médio,
que  foi  autorizada  pelo  Parecer  nº  231/2019  –  CEE/Bicameral.  Assim,  a
transferência  das  35  APED  da  rede  municipal  de  Curitiba  para  os
estabelecimentos  da  rede  estadual  de  ensino  resultaria  num  tratamento
isonômico  com  as  demais  APED.  Sem mais  e  ciente  de  sua  prestigiosa
atenção, aproveito a oportunidade para reafirmar meus protestos de estima e
consideração. (sem grifos no original)

 JUSTIFICATIVA – CEE - PR

Tendo  em  vista  as  novas  políticas  educacionais  desencadeadas  pela
Secretaria de Estado da Educação e Esporte, em outubro de 2019, a SEED
envia  a  esse  egrégio  Conselho  proposta  de  adequação  da organização
curricular  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  tendo  em vista  estabelecer
novos parâmetros de qualidade do ensino ofertado na rede pública estadual
de  ensino.  Obteve  assim,  autorização  através  do  Parecer  nº  231/2019  –
CEE/Bicameral  para oferta semestral das etapas do Ensino Fundamental -
Fase II e Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, a
partir do ano de letivo de 2020.
Da  mesma  forma  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte
encaminhou solicitação para oferta de Ações Pedagógicas Descentralizadas
(APED) em instituições de ensino da Rede Pública  Estadual  de Ensino  –
Ensino Fundamental – Fase II e Ensino Médio – na modalidade Educação de
Jovens e Adultos,  a  partir do ano de 2019 até o final do ano de 2021, e
obteve  autorização  através  do  Parecer  nº  20/2019  CEE/Bicameral.  No
referido  Parecer  o  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Curitiba  possui
autorização para oferta de 48 APEDs, das quais 35 APED estão alocadas
nas Escolas da Rede Municipal de Curitiba.
No entanto, outro fator necessitava ser readequado, em razão da qualidade
da oferta da EJA, que diz respeito a ampliação no horário de atendimento nas
escolas municipais que ofertam APED dos CEEBJA vinculados ao Núcleo
Regional de Educação de Curitiba, isto é nas 35 APEDs. Deste modo, em
novembro  de 2019 a  chefia  do  NRE de  Curitiba,  encaminha  à Secretaria
Municipal  de Educação de Curitiba,  por meio do Ofício nº  857/2019–NRE,
solicitação de readequação (ampliação) de horário, ou seja, das 18h às 22h
para  18h30  às  22h30.  A  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Curitiba,
manifestou parecer desfavorável para a readequação do horário, tendo em
vista o pagamento de Adicional Noturno e pagamento de horas extras para os
servidores dos estabelecimentos de ensino que atendem as APED.
Deste  modo,  solicitamos  a  autorização  desse  egrégio  Conselho  para
efetuar  a  transferência  das  35  APED,  conforme  planilha  anexa,
atualmente  alocadas  nos  estabelecimentos  da  Rede  Municipal  de
Curitiba  para  os  estabelecimentos  da  Rede  Estadual  de  Ensino,
sobretudo considerando que a carga horária praticada na rede municipal de
ensino impossibilita a frequência dos alunos no horário inicial (18h), pois em
sua  maioria  são  alunos  trabalhadores.  Além  disso,  tal  adequação
proporcionará  a  isonomia  em  relação  ao  horário  com  os  demais
estabelecimentos  da  rede  estadual  de  ensino.  Outro  fator  relevante,  que
justifica  a  transferência  das  APED  para  a  rede  estadual  de  ensino,  diz
respeito a padronização das Matrizes Curriculares autorizadas pelo Parecer
nº 231/2019 – CEE/Bicameral, que foi normatizada pela Orientação Conjunta
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nº 08/2019 – DEDUC/DPGE, que trata da organização curricular semestral de
turmas e matrículas para o Ensino Fundamental – Fase II e para o Ensino
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA.
Finalmente,  destacamos que  o  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Curitiba
realizará  a  adequação  dos  atos  regulatórios  o  mais  rápido  possível,  para
evitar prejuízos aos alunos das APEDs. (sem grifos no original)

Manifestação  do  Departamento  de  Educação
Profissional/Coordenação de Jovens e Adultos – DET/CEJA, de 27/01/20, sobre a
solicitação da Chefia do NRE de Curitiba, conforme segue:

1.Versa o presente protocolado emitir  parecer  a respeito da solicitação do
Núcleo Regional da Educação, descrita no Oficio nº 08/2020, à fl. 02; 

2. Considerando a justificativa do NRE Curitiba, encaminhada ao CEE às fls.
3 e 4 para efetuar a transferência das 35 APEDs, tendo em vista que será
mais adequado, e respeitando a organização da matriz curricular semestral
da EJA, que prevê um cronograma com dias e horários fixos para atender o
Ensino fundamental e Médio, e;

3.  Considerando  a  Informação  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de
Curitiba à fl.15, onde relata a impossibilidade de atender aos novos horários
da matriz curricular da EJA;

4. Informamos que estamos de acordo com a solicitação do NRE Curitiba, na
proposição  de  transferência  das  APEDs  das  Escolas  Municipais  para  as
Escolas Estaduais, entendendo que essa ação atenderá adequadamente a
organização  pedagógica  da  EJA.  Salientamos  que  a  preocupação  dessa
Coordenação  é  preservar  o  direito  e  garantir  o  compromisso  com  a
escolarização dos jovens,  adultos e idosos,  que irão iniciar  e/ou continuar
seus estudos nesse ano de 2020, ofertados nas APED, sem prejuízo da carga
horária total, do semestre ofertado.

Listagem encaminhada sobre  a posição das APEDs,  conforme
quadros que seguem, fls. 05 a 07:
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No  protocolado  estão  contidos,  também,  os  seguintes
documentos:

a)  protocolo:  04-069724/2019,  de  03/12/19,  da  Secretaria
Municipal de Educação; respostas ao Ofício n.° 857/19, de 27/11/19, e Lei Ordinária
Municipal 14.528/2014, fls. 08,10,11,12,13,14 e 15;

b) Ofício n.° 857/19, de 27/11/19, da Chefe do NRE de Curitiba à
Secretaria Municipal de Educação, fl. 09;

c) cópias dos Pareceres CEE/BICAMERAL nº 20/19, de 20/03/19,
e nº  231/19,  de 07/11/19 e Orientação Conjunta nº  08/2019 – DEDUC/DPGE,  de
25/11/19;
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d) Despachos da Chefia do NRE de Curitiba, do Departamento de
Legislação Escolar e da Coordenação da EJA.

O processo foi convertido em Diligência à Secretaria de Estado
da Educação e do Esporte em 15/04/20 para providências e retornou a este Conselho
em 08/02/21.

II- MÉRITO

Trata-se  do pedido  de transferência  de  35 Ações Pedagógicas
Descentralizadas  (APEDs)  de  estabelecimentos  da  Rede  Municipal  para  os
estabelecimentos da Rede Estadual.

O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Curitiba justificou seu
pedido em razão da proposta de adequação da organização curricular da Educação de
Jovens e Adultos/EJA, para oferta semestral, a partir do início do ano letivo de 2020,
aprovada pelo Parecer CEE/BICAMERAL n.º  231/19,  de 07/11/19, bem como pela
Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Curitiba  manifestar-se  desfavorável  à
readequação  da ampliação  do  horário,  qual  seja,  das  18h às  22h para  18h30  às
22h30.

Tendo em vista a necessidade de esclarecimento sobre a matéria,
o protocolado foi  convertido em Diligência à Seed/PR, em 13/04/20, para posterior
encaminhamento ao NRE de Curitiba, para atendimento dos seguintes itens: 

a)  encaminhar  listagem  contendo  a  quantidade  de  alunos
matriculados em cada APED que ocorrerá a transferência de local;

b) apresentar, no caso das APEDs que estão sendo cessadas, a
manifestação do Conselho Escolar, bem como a solicitação realizada pela instituição
de ensino, conforme estabelece o art. 80 da Deliberação nº 03/2013-CEE/PR;

 c) comprovação de aceitação da mudança de horário dos alunos
matriculados, conforme mencionado no Ofício nº 08/20, de 17/01/20.

O  processo  retornou  somente  em  08/02/21,  com  as  seguintes
informações:

Respostas:

a) Encaminhar listagem contendo a quantidade de alunos matriculados em
cada  APED  que  ocorreu  a  transferência  de  local.  Em  anexo  a  este
documento,  enviamos,  as  listagens  dos  educandos  que  estão  atualmente
matriculados  nestas  APEDs (conforme planilha  em anexo,  fls  5-6-7),  com
previsão de matrículas de continuidade para o 1º semestre de 2021. 
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CEEBJA  –  Paulo  Freire:  APEDs  cessaram  no  final  de  2019.  (anexo  2).
CEEBJA  –  Lais  Miquelotto:  Conforme  solicitação  o  Diretor  Gilson  Alves
Santos  informa  que  a  APED  do  Colégio  Saboia,  com  dualidade  com  o
Município,  teve seus alunos no ano de 2019, transferidos para a sede do
respectivo CEEBJA (anexo 3).

CEEBJA Poty  Lazzarotto  –  Seguem as listagens das turmas matriculadas
nesse momento. Não podemos afirmar se os alunos continuarão ou não no
ano de 2021, pois a data limite para confirmação das matrículas será em
18/12/2021 (anexo 4).
TURMA APED ALUNOS
1D Médio   Cruzeiro do Sul 48 (anexo 6)
 2D E.Fund. Cruzeiro do Sul 35 (anexo 7)
2E E.F Emiliano Perneta 22 (anexo 8)
2F Médio  Padre Wislinski 13 (anexo 9
4D Fund  Getúlio Vargas  22 (anexo 10)
4D Médio   Getúlio Vargas 20 (anexo 11)
4E Fund  Getúlio Vargas 20 (anexo 12)
4E Médio Emiliano Perneta 20 (anexo 13)

 
CEEBJA CIC
TURMA APED ALUNOS
EF A-1º Joana Raska 30 (anexo 14)
EF C-2º Guilherme Naranhão 29 (anexo 15)
EF D-2º Nerli Medeiros 31 (anexo 16)
EF D-4º Marli Queiroz 37 (anexo 17)
EF F-4º Marli Queiroz 37 (anexo 18)
EM G-3º Luiz Carlos 19 (anexo 19)
EM A-2º Guilherme Maranhão 38 (anexo 20)
EM B-2º Nirlei Medeiros 34 (anexo 21)
EM B-3º APED Eurides Brandão 45 (anexo 22)
EMC-3º Eurides Brandão 32 (anexo 23)
EM C-4º Newton Borges 31 (anexo 24)
EM D-4º Newton Borges 31 (anexo 25)
EM F-1º Rodolfo Zaninelli 38 (anexo 26)

CEEBJA Campo Comprido

TURMA APED ALUNOS
1 Semestre -EF Colônia Augusta 24 (anexo 28)
1Semestre -EF Foz do Iguaçu 23 (anexo 29) 
1Semestre-EM Foz do Iguaçu 25 (anexo 30)

CEEBJA Maria Deon 
Turmas Iara Bergmann - (anexo 33)

Turma Semestre/
Noite

A/ 6 1º
 7 1.°
2 2.º
A 3°

B/6 1°
B/8 3º
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Turmas Sobral Pinto - (anexo 33)

 Turmas  Alunos
7199 25
7200 27
7216 26
7217 16
7218 25
7262 16
7266 30
7296 32
7304 36
7313 17
7314 19
7330 16 
7331 19
7343 22
7345 16 
7347 17

b) Apresentar, no caso das APEDs que estão sendo cessadas (que já foram),
a manifestação do Conselho Escolar, bem como a solicitação realizada pela
instituição de ensino, conforme estabelece o art. 80 da Deliberação nº 03/13
-CEE/PR.

CEEBJA Paulo Freire – APEDs cessaram no final de 2019. (anexo 2).
CEEBJA  –  Lais  Miquelotto:  Conforme  solicitação  o  Diretor  Gilson  Alves
Santos  informa  que  a  APED  do  Colégio  Saboia,  com  dualidade  com  o
Município,  teve seus alunos no ano de 2019, transferidos para a sede do
respectivo CEEBJA (anexo 3).
CEEBJA Poty  Lazzarotto  –  Informamos  que  as  transferências  das  Ações
Pedagógicas Descentralizadas (APED), no início do ano letivo de 2020, que
estavam locadas nos estabelecimentos da Rede Municipal de Curitiba para os
estabelecimentos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  jurisdicionados  ao  Núcleo
Regional  de  Educação  de  Curitiba  e  vinculadas  ao  CEAD  Polo  Potty
Lazzarotto foram feitas conforme o estabelecido no Oficio Circular 01/2020.
(anexo 4). 
CEEBJA CIC - Com relação à referida planilha, temos a esclarecer que após
início do ano letivo em reunião no com a Chefia interina do NRE–Curitiba,
Coordenação da EJA–NRE, Assistentes de Área dos Setores Bairro Novo,
Pinheirinho e CIC, após argumentação foram mantidas as APEDs no JOANA
RAKSA e NEWTON BORGES, no município (ofício - anexo 27).
CEEBJA  Campo  Comprido  -  Recebemos  a  informação  da  SEED,  via
assistente do setor Santa Felicidade que as escolas deveriam ser cessadas e
que os alunos deveriam continuar suas aulas na sede do CEEBJA Campo
Comprido (anexo 31).

CEEBJA Maria Deon - APEDs Cessadas (anexo 34).
Escola Municipal Dona Lulu
Escola Municipal Rachel Mader
Escola Municipal Maria Marli
Escola Municipal Hubert
Escola Municipal Germano Paciornik
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Escola  Municipal  Heráclito  Fontoura  Sobral  Pinto  Escola  Municipal  São
Sebastião 
Escola Municipal Parigot de Souza 
ADEVIPAR – Associação dos Deficientes Visuais do Paraná. 

Transferência da APED Sobral  Pinto para a APED Iara Bergmann. Segue
relação dos alunos matriculados no 2º semestre de 2019 no Sobral e também
a relação dos alunos matriculados no Iara Bergmann no 1º semestre de 2020.

c)  Comprovação  de  aceitação  da  mudança  de  horário  dos  alunos
matriculados, conforme mencionado no Ofício nº 08/20, de 17/01/20. 

CEEBJA Paulo Freire - APEDs cessaram no final de 2019. (anexo 2)
CEEBJA - Lais Miquelotto: Conforme solicitação o Diretor Gilson Alves Santos
informa que a APED do Colégio Saboia, com dualidade com o Município, teve
seus alunos no ano de 2019, transferidos para a sede do respectivo CEEBJA
(anexo 3)
CEEBJA Poty Lazzarotto - Não foi possível consultar os alunos matriculados
sobre  a  aceitação  dessas  mudanças,  uma  vez  que  essas  transferências
ocorreram no período de férias. A APED Especial que funcionava na Escola
Estadual José Richa, cessou automaticamente em dezembro de dois mil e
dezoito, pois, os alunos concluíram o Ensino Fundamental e não tínhamos
autorização para o Ensino Médio. Na época, técnicos da Educação Especial
avaliaram que se os alunos, a maioria com Síndrome de Down, possuíam
condições de frequentar o Ensino Médio, deveriam procurar uma escola de
Educação  de  Jovens  e  Adultos  mais  próxima  de  suas  residências,  não
havendo necessidade da continuidade dessa APED. (anexo 4).
Obs: Documento anexado - Chefia do NRE/Curitiba (anexo 5). 
CEEBJA Paulo Freire - APEDs cessaram no final de 2019. (anexo 2).
CEEBJA CIC - Temos a referir que tais documentos não são possíveis, haja
vista que essa alteração ocorreu por determinação da EJA–SEED, através do
e-mail recebido na data de 15 de janeiro deste ano, onde naquele momento
foi  dito  que  os  CEEBJAs  deveriam  acatar  o  novo  remanejamento,  sem
possibilidade de alteração ou permanência nas APEDs do município (anexo
27).
CEEBJA Campo Comprido – Não ocorreu mudança de horário (anexo 31).
CEEBJA Maria Deon – Não consta registro (anexo 34).
Curitiba, 08 de fevereiro de 2021.

 Verificou-se, também, que foram apensados ao protocolado 34
(trinta  e  quatro)  anexos,  os  quais  estão  citados  nas  respostas  apresentadas  na
Diligência encaminhada a este Conselho.

Quanto  ao  item  “a”  da  Diligência,  constatou-se  o  seu
cumprimento.  Entretanto,  em  relação  ao  item  “b”,  constam  informações  das
instituições de ensino, cabendo destacar:

CEEBJA  Campo  Comprido  –  Recebemos  a  informação  da  SEED,  via
assistente do setor Santa Felicidade que as escolas deveriam ser cessadas e
que os alunos deveriam continuar suas aulas na sede do CEEBJA Campo
Comprido (anexo 31).
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Salienta-se ainda que em relação ao item “c”, também não foram
apensados  documentos  comprobatórios  para  atendimento  à  solicitação  deste
Conselho, e conforme a informação mencionada, foi recebido determinação em “15
de janeiro deste ano”, referindo-se ao ano de 2020, no anexo 27, com o seguinte teor:

[...]
Temos a referir que tais documentações não são possíveis, haja vista que
essa alteração ocorreu por determinação da EJA – SEED, através do e-mail
recebido na data de 15 de janeiro deste ano, onde naquele momento foi dito
que os CEEBJAs deveriam acatar o novo remanejamento, sem possibilidade
de alteração ou permanência nas APEDs do município.

Outra questão levantada nas informações sobre a transferência
dessas APEDs é sobre os educandos com deficiência. Vale observar o atendimento a
esses alunos da EJA que deve ser garantido pela instituição de ensino, conforme
consta da Deliberação n.°  02/16 – CEE/PR,  que dispõe  sobre as Normas para a
Modalidade  Educação  Especial  no  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná,  e
estabelece:

Art. 15. A instituição de ensino garantirá, em seu Projeto Político-Pedagógico
e Regimento, o atendimento a estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento, transtornos funcionais específicos e altas habilidades ou
superdotação, zelando pela qualidade do ensino e da aprendizagem.
[...]

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n.°
9394/96 estabeleceu:

Art.  37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio
na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem
ao longo da vida. (Redação dada pela Lei 13.632, de 06/03/2018)

Como se verifica, é fundamental que este Conselho se manifeste
sobre  qualquer  pretensão  em  relação  às  Ações  Pedagógicas  Descentralizadas
(APED), para garantir o atendimento a essa demanda. No presente caso, diante das
informações ora apresentadas e considerando que o referido protocolado retornou a
este Conselho somente em 08/02/21, sendo o seu pedido para o início do ano de
2020, resta claro que já houve a concretização do solicitado.

Ademais,  é  importante  observar  que  o  Parecer
CEE/BICAMERAL nº 20/19, de 20/03/19, foi favorável à  autorização para oferta de
Ações Pedagógicas Descentralizadas – APEDs, em instituições de ensino da Rede
Pública Estadual – Ensino Fundamental  -  Fase II  e Ensino Médio,  na modalidade
Educação  de  Jovens  e  Adultos,  presencial, referente ao  Plano  de  Expansão  da
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, a partir do ano de 2019, até o final
deste  ano  2021,  cabendo  destacar  a  seguinte  informação  contida  no  Voto  do
mencionado Parecer:
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  [...]
Para as novas demandas de Ações Pedagógicas Descentralizadas – APED, a
Seed deverá encaminhar a este Conselho somente o  Plano de Expansão,
para a oferta de novas turmas para apreciação e autorização.

Como se observa, para a oferta de novas turmas ou alteração
das existentes, conforme Plano de Expansão, tal  solicitação deverá ser objeto de
análise e autorização deste Conselho, fato que deve anteceder a sua implantação, a
fim de garantir a efetiva legalidade da ação executada pela mantenedora em acordo
com o Centro a que pertencem as APEDs.

       Ressalta-se ainda que o Parecer CEE/BICAMERAL nº 231/19,
de 07/11/19,  que tratou  da Proposta  de adequação da organização curricular  da
Educação de Jovens e Adultos/EJA, para oferta semestral, a partir do início do ano
letivo de 2020, determinou a mantenedora, quando da implantação da nova proposta
da EJA, que assegurasse “a adaptação para os alunos”, bem como sua “implantação
gradativa”, visando garantir que não houvesse prejuízo aos alunos que já estavam
cursando a Proposta Pedagógica anterior, tanto nas instituições de ensino como nas
Ações Pedagógicas Descentralizadas.

Assim,  tendo  em  vista  que  o  NRE  de  Curitiba  deu
prosseguimento  a  implementação  do  solicitado  no  ano  de  2020,  bem  como  a
terminalidade da autorização do Plano de Expansão ao final deste ano de 2021 e,
também, para não comprometer a trajetória escolar dos alunos da EJA que já foram
alocados em instituições de ensino da Rede Pública Estadual, esta Relatora entende
que se faz necessário o atendimento ao pleito.

III – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto  e  considerando  as  informações  trazidas  aos
autos, somos favoráveis à transferência das 35 Ações Pedagógicas Descentralizadas
(APEDs) dos estabelecimentos da Rede Municipal para os estabelecimentos da Rede
Estadual,  conforme  a  autorização  concedida  pelo  Parecer  CEE/BICAMERAL  n.º
20/19, de 20/03/19, pelo prazo de 2019 até 31/12/21, exclusivamente para o período
mencionado  e  para  as  instituições  citadas  neste  Parecer,  em  atendimento  ao
solicitado pelo NRE de Curitiba.

Reitera-se  que,  para  novas  ofertas  de  APEDs,  a  solicitação
deverá ocorrer  por  meio do Plano de Expansão encaminhado previamente a este
Conselho, bem como  qualquer alteração de local deve ser objeto de manifestação
deste Órgão.

Adverte-se o  Núcleo Regional  de Educação de Curitiba  de que
deve  observar  o  cumprimento  das  Deliberações  deste  Conselho,  para  não
comprometer a regularidade de funcionamento dos cursos das instituições de ensino
e a vida escolar dos alunos da EJA.
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Encaminhe-se este Parecer à Secretaria de Estado da Educação
e do Esporte para ciência e providências.

É o Parecer.

Marise Ritzmann Loures
   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.

                                                                          

 Curitiba, 12 de maio de 2021.

João Carlos Gomes
Presidente do CEE/PR
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