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5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

12.ª SESSÃO PLENÁRIA DO CEE/PR 

 

14 DE JUNHO DE 2021 – 8H30MIN. 
Presentes: Presidente João Carlos Gomes, 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, Marise Ritzmann Loures, Maria das Graças 
Figueiredo Saad, Marli Regina Fernandes da Silva, Oscar Alves, Ozélia de 
Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia Morais e Sandra Teresinha da Silva. 
I – Discussão e aprovação das atas da 4ª RO 
 
II - Expediente 
 
a)  avisos e comunicações; 
b)  indicações e proposições. 
 
 
III – Ordem do dia 
 
1) e-Prot: 17.608.913-0 e 17.609.951-8  
Interessado: Centro de Educação Profissional do Oeste do Paraná Ltda., Eva Terezinha 
Bittencourt, Stoney Rubens Oliveira Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto.  
Município: Foz do Iguaçu  
Assunto: Recurso em face das sanções cominadas na Resolução Secretarial n.º 1.385/2021, 
fundadas no Parecer CEE/CEMEP n.º 49/21 e no Processo de Sindicância Autos n.º 01/2019, 
interposto pelo Centro de Educação Profissional do Oeste do Paraná Ltda., Eva Terezinha 
Bittencourt, Stoney Rubens Oliveira Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto. 
Relator: Jacir Bombonato Machado  
 
IV - Outros assuntos 
 

A 5.ª (quinta) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 12.ª (décima 2 
segunda) Sessão, foi realizada no dia 14 de junho de 2021, a distância, e por 3 
dispositivo eletrônico, com fundamento no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, do Decreto 4 
Estadual n.º 4.230/2020, exarado pelo Governador do Estado do Paraná, em 16 5 
de março de 2020, alterado, entre outros, pelo Decreto Estadual n.º 4.258, de 18 6 
de março de 2020, que dispõem sobre as medidas para o enfrentamento da 7 
emergência de Saúde Pública, de importância internacional, decorrente do Novo 8 
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Coronavírus – COVID-19, e, posteriormente, pelo Decreto  Governamental n.º 9 
6.637, de 20/01/2021. E em consonância com o artigo 7.º do primeiro Decreto, 10 
os titulares dos Órgãos e entidades compreendidos no seu artigo 1.º poderão, 11 
após análise justificada da necessidade administrativa, e dentro da viabilidade 12 
técnica e operacional, suspender total ou parcialmente o expediente do Órgão 13 
ou entidade, assim como o atendimento presencial ao público, bem como instituir 14 
o regime de teletrabalho para servidores, resguardando, para manutenção dos 15 
serviços considerados essenciais, quantitativo mínimo de serviços em sistema 16 
de rodízio, por meio de escalas diferenciadas e adoções de horários alternativos. 17 
Com esse embasamento, e na presença do Conselho Pleno, o Presidente do 18 
Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR), Conselheiro João Carlos 19 
Gomes, cumprimentou a todos os servidores do Órgão, fez a chamada 20 
regimental dos(as) Conselheiros(as) e informou sobre a impossibilidade de a 21 
Conselheira Taís Maria Mendes participar desta Sessão Plenária por estar em 22 
viagem. Na sequência, colocou em discussão as atas da 4.ª Reunião Ordinária 23 
do Colegiado, as quais foram aprovadas. Comunicou que o Conselheiro Décio 24 
Sperandio (representando o CEE/PR) e a Conselheira Fátima Aparecida da Cruz 25 
Padoan (representando o CEE/PR e a Associação Paranaense das Instituições 26 
de Ensino Superior Público – APIESP) participaram, no dia 08 de junho de 2021, 27 
do Fórum Estadual das Licenciaturas do Paraná, organizado e coordenado pela 28 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) em parceria com mais 29 
seis Instituições de Ensino Superior do Estado e com apoio do Fórum de Pró-30 
Reitores de Graduação do Estado do Paraná (Progrades). Neste ano, o evento 31 
trouxe como principal tema “O impacto da Resolução n.º 02/2019 – CNE na 32 
formação de professores do Brasil”, o qual teve como palestrante a conferencista 33 
Dra. Helena Costa Lopes de Freitas, docente da Universidade Estadual de 34 
Campinas (Unicamp). A referida resolução define as Diretrizes Curriculares 35 
Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a 36 
Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 37 
Professores da Educação Básica (BNC-Formação), a qual deve ser 38 
implementada em todas as modalidades dos cursos e programas destinados à 39 
formação docente. Disse que irá solicitar ao Conselheiro Décio Sperandio que 40 
discorra, em outro momento desta Reunião Ordinária, sobre o referido evento. 41 
Em continuidade, informou que foi encaminhado ao CEE/PR um e-mail da 42 
Unioeste solicitando a mediação deste Órgão com o Conselho Nacional de 43 
Educação (CNE) para revogar a Resolução CNE/CP n.º 02, de 20 de dezembro 44 
de 2019. Informou, ainda, que vieram anexados dois documentos ao referido e-45 
mail, os quais foram protocolados e encaminhados à Câmara de Educação 46 
Superior (CES) para orientar sobre o assunto. Pediu que, se possível, os 47 
membros da CES analisem ainda durante esta semana.  Outro Ofício recebido 48 
foi o do Fórum Estadual de Educação, pelo qual a Coordenadora daquele Fórum 49 
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encaminha informações acerca da IV Conferência Nacional de Educação 50 
(CONAE). Disse que o CEE/PR recebeu o “Guia para Elaboração de Normas 51 
Complementares para o Ensino Médio”, fruto do trabalho desenvolvido em 52 
parceria entre Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação 53 
(FONCEDE) e Movimento pela Base, para apoiar os Conselhos Estaduais de 54 
Educação e do Distrito Federal na regulamentação quanto à oferta do Ensino 55 
Médio. O material já foi encaminhado à Comissão da BNCC. Também foi 56 
recebido um Ofício da 2.ª Vara Criminal de União da Vitória, pelo qual foram 57 
solicitados esclarecimentos acerca de compras realizadas pelo município, para 58 
o qual este Órgão esclareceu que não faz esse controle. Também foi recebido 59 
um e-mail da Rede Brasileira de Educação de Direitos Humanos para participar 60 
de uma live com a Professora Mirian Célia Castellain Guebert, do Programa de 61 
Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia 62 
Universidade Católica do Paraná, a ser realizada no dia 08/07/2021, às 16 horas, 63 
que foi encaminhado a todos por e-mail, caso alguém tenha interesse em 64 
participar. Também foi enviado pelo Conselho de Professores do Distrito Federal 65 
um e-mail solicitando como é feita a composição do Colegiado, a fim de 66 
realizarem um levantamento para melhor compreender a representatividade de 67 
cada Órgão. O Presidente informou ainda que a Assessoria da Câmara Municipal 68 
de Paranaguá encaminhou convite para participar da Audiência Pública sobre o 69 
Ensino Médio proposto para o Estado do Paraná. O convite do evento, 70 
promovido pela Comissão de Educação, foi encaminhado a todos os 71 
Conselheiros. Na sequência, informou sobre a quantidade de protocolados 72 
analisados pelo CEE/PR desde o dia 17/05/2021 até a presente data, a saber: 73 
na Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (CEIF) foram 74 
analisados 87 (oitenta e sete) processos online, 49 (quarenta e nove) e-75 
Protocolo, 02 (dois) processos físicos, 10 (dez) retornos de Diligência online, 02 76 
(dois) retornos de Diligência e-Protocolo e 02 (dois) retornos de Diligência de 77 
processos físicos, totalizando 152 (cento e cinquenta e dois) protocolados; na 78 
Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 79 
(CEMEP) foram analisados 22 (vinte e dois) processos online, 57 (cinquenta e 80 
sete) e-Protocolo, 03 (três) processos físicos, 05 (cinco) retornos de Diligência 81 
e-Protocolo, 17 (dezessete) retornos de Diligência on-line e 02 (dois) retornos de 82 
Diligência físicos, totalizando 106 (cento e seis) protocolados; na Câmara da 83 
Educação Superior (CES) foram analisados 10 (dez) e-Protocolos e dois 84 
retornos de Diligência e-Protocolo, totalizando 12 (doze) protocolados. Na 85 
Bicameral (composta pela CEIF e CEMEP) foram analisados 13 (treze) e-86 
Protocolos, 07 (sete) processos online, 01 (um) protocolado físico, 13 (treze) 87 
retornos de Diligência online, 02 (dois) retornos de Diligência e-Protocolo, 02 88 
(dois) retornos de Diligência de processos físicos, totalizando trinta e oito 89 
protocolados; na Assessoria Jurídica foram analisados 10 (dez) protocolados; e 90 
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na Presidência, 03 (três) protocolados. No total, foram 321 (trezentos e vinte e 91 
um) protocolados analisados no Conselho Estadual d Educação no período 92 
mencionado. Na sequência, passou para a ordem do dia, a saber: e-Protocolo 93 
n.º 17.608.913-0 e n.º 17.609.951-8, de interesse do Centro de Educação 94 
Profissional do Oeste do Paraná Ltda., Eva Terezinha Bittencourt, Stoney 95 
Rubens Oliveira Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto, Município de Foz do 96 
Iguaçu, cujo assunto é referente ao Recurso em face das sanções cominadas na 97 
Resolução Secretarial n.º 1.385/2021, fundadas no Parecer CEE/CEMEP n.º 98 
49/21 e no Processo de Sindicância Autos n.º 01/2019, interposto pelo Centro 99 
de Educação Profissional do Oeste do Paraná Ltda., Eva Terezinha Bittencourt, 100 
Stoney Rubens Oliveira Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto, de relatoria do 101 
Conselheiro Jacir Bombonato Machado. Na oportunidade, o Presidente registrou 102 
a presença da advogada Dra. Eliana Colusso, que representa o interessado do 103 
objeto do Protocolado a ser relato pelo referido Conselheiro. Após, a advogada 104 
terá três minutos para fala, prorrogados por igual período de tempo. Com a 105 
palavra, o Conselheiro Jacir Bombonato Machado deu início à relatoria do 106 
Protocolado. Após, antes de ser colocado em discussão, o Presidente do 107 
CEE/PR passou a palavra para a Dra. Eliana Colusso. Em decorrência de falhas 108 
técnicas no som da referida advogada, o Conselheiro Flávio Vendelino Scherer 109 
aproveitou o ínterim para comunicar que no dia 1.º do corrente mês, representou 110 
o CEE/PR na posse do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Municipal de 111 
Educação de Toledo e lembrou que o novo Presidente daquele órgão foi ex-112 
Conselheiro Estadual de Educação. Em continuidade, propôs que, a cada 113 
Reunião Ordinária, seja convidado um ex-Conselheiro para fazer uma fala na 114 
Sessão Plenária. Na sequência, informou que a CES sempre tem muitos 115 
convidados e que o Ofício solicitando a presença dessas pessoas precisa passar 116 
pelo Presidente do CEE/PR para envio ao destinatário. Nesse sentido, 117 
questionou se os Presidentes de Câmara teriam autonomia de enviar Ofício 118 
diretamente para as pessoas convidando-as a participarem das reuniões da 119 
Câmara ou se é necessário passar pela Presidência do CEE/PR. Sobre isso, o 120 
Presidente João Carlos Gomes respondeu que sendo assunto específico da 121 
Câmara, o próprio Presidente da Câmara poderá fazer o convite. Contudo, se o 122 
Presidente da Câmara entender que seria melhor que o Presidente do CEE/PR 123 
assinasse o Ofício, não há problema algum. Ressaltou que se o convite for para 124 
um Secretário de Estado, por exemplo, o ideal é que seja assinado em conjunto 125 
com a Presidência do Órgão. Após resolver os problemas técnicos referentes ao 126 
som, a Dra. Eliana Colusso manifestou-se sobre a possibilidade de oportunizar 127 
ao interessado regularizar a situação com ajuda de uma assessoria jurídica que 128 
irá adequar os cursos ofertados à Deliberação n.º 03/2013-CEE/PR e demais 129 
regulamentações nacionais e estaduais. Disse que muitos profissionais tiveram 130 
problemas de saúde e que a escola é a única profissionalizante da região, 131 
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complementando que os estabelecimentos de ensino estaduais do entorno não 132 
possuem infraestrutura para ofertar os mesmos cursos, o que acarretaria em 133 
prejuízo educacional e social, pois os egressos daquela instituição de ensino 134 
atuavam em vários setores da saúde, inclusive em hospitais. Disse que a 135 
instituição possui professores gabaritados e que todos estão dedicados em 136 
manter a escola porque o município de Foz do Iguaçu necessita dos cursos que 137 
são ofertados. Ressaltou também que a escola está empenhada em regularizar 138 
a situação com vistas a ofertar uma educação de qualidade para os alunos. Com 139 
base no exposto, a advogada solicitou aos Conselheiros que possibilitem à 140 
escola manter suas atividades. Na sequência, foi colocado em discussão o 141 
Parecer do Conselheiro Jacir Bombonato Machado. Com a palavra, o 142 
Conselheiro Flávio Vendelino Scherer sugeriu que a equipe diretiva da instituição 143 
solicite ajuda do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu para regularizar 144 
a situação. O Conselheiro Jacir José Venturi manifestou-se dizendo que há dois 145 
pareceres jurídicos muito bem embasados: o da Secretaria de Estado da 146 
Educação e do Esporte (SEED) e o do CEE/PR. Disse também que em fevereiro 147 
deste ano, foi relator do Processo n.º 49/2021, que continha 30 (trinta) páginas 148 
e o processo de Sindicância possuía 994 (novecentos e noventa e quatro) 149 
páginas. Falou que o trabalho foi árduo e durou 16 (dezesseis) meses a 150 
Sindicância, sendo garantido, de acordo com o processo legal, o contraditório e 151 
a ampla defesa. Disse que o voto do CEE/PR foi com base no aspecto legal, ou 152 
seja, a partir de uma análise absolutamente técnica. Em continuidade, citou uma 153 
frase que Victor Hugo de que quando se abre uma escola, fecha-se uma prisão. 154 
Com esse pensamento, fez menção ao fato de que a escola possui 2.500 (dois 155 
mil e quinhentos) alunos e sete cursos técnicos – a maior parte deles da área da 156 
saúde. Por isso, o zelo precisa ser extremado, a qualidade tem que estar em 157 
primeiro lugar, justamente por ser da área de saúde. Relatou que não conhece 158 
a escola e nenhum profissional que nela atua e que para fazer um julgamento, 159 
precisa estar embasado nos autos (que foi o que ele, enquanto relator, seguiu e 160 
o que o Conselheiro Jacir Bombonato Machado também o fez). Contudo, como 161 
colocado pela Dra. Eliana Colusso, o fato de transferir todos os alunos para 162 
instituições da rede pública estadual de ensino, pode ser um fator complicador, 163 
haja vista a infraestrutura dos colégios para fazer esse acolhimento. Assim, há a 164 
questão técnica de um lado e a humana do outro. E isso precisa ser analisado. 165 
O Conselheiro relator Jacir Bombonato Machado disse que também teve a 166 
mesma preocupação e pediu ao Assessor Jurídico José Roberto Faria para se 167 
ater a essa questão. No entanto, o referido Assessor não encontrou nenhum 168 
embasamento técnico que pudesse modificar a Informação jurídica apresentada. 169 
Por isso, houve o indeferimento do Recurso interposto, a reiteração do contido 170 
no voto do Parecer n.º 49/2021, de 25/02/2021, favorável à cessação 171 
compulsória e definitiva das atividades escolares, a aplicação da sanção prevista 172 
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na Deliberação n.º 03/2013 à representante legal da instituição de ensino e a 173 
reiteração do contido na Resolução Secretarial n.º 1.385/2021, de 29/03/2021. A 174 
Conselheira Clemencia Maria Ferreira Ribas sugeriu a criação de outra 175 
instituição de ensino para atuar no próximo ano letivo com os mesmos cursos 176 
ofertados. Na sequência, a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina pediu 177 
vistas do processo, o qual foi retirado de pauta. Em face à solicitação, o 178 
Conselheiro Jacir Bombonato Machado pediu que fosse encaminhado Ofício 179 
dando ciência à SEED e à instituição de ensino sobre o pedido de vistas e 180 
consequentemente o período suspensivo. O Presidente do CEE/PR agradeceu 181 
o relato do Conselheiro Jacir Bombonato Machado e a presença da 182 
representante do Centro de Educação Profissional do Oeste do Paraná, Dra. 183 
Eliana Colusso. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença e a 184 
contribuição de todos(as) e encerrou  a Sessão.  185 

A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi 
lavrada por mim, Claudia Mara dos Santos, Secretária-Geral do CEE/PR, que 
assino com o Senhor Presidente e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as). 

 186 


