
22 DE MARÇO DE 2021 – 15h

Presentes:  Presidente  em exercício  Jacir  José  Venturi, Conselheiros(as):  Ana  Seres
Trento Comin, Carlos Eduardo Sanches, Christiane Kaminski, Clemencia Maria Ferreira
Ribas, Décio Sperandio, Maria das Graças Figueiredo Saad, Marli Regina Fernandes da
Silva, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, Flávio Vendelino Scherer, Jacir Bombonato
Machado, João Carlos Gomes, Marise Ritzmann Loures, Oscar Alves, Ozélia de Fátima
Nesi Lavina, Rita de Cassia Morais, Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes.

Ordem do dia
Posse do novo Presidente de Conselho Estadual de Educação do Paraná

A 3.ª  (terceira)  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Pleno,  referente  a  3.ª  (terceira)
Sessão, foi realizada no dia 22 de março 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 dispõe sobre as medidas
para  o  enfrentamento  da  emergência  de  Saúde  Pública  de  importância  internacional
decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19, bem como suas alterações. E também, em
consonância com o artigo 7.º do primeiro Decreto, os titulares dos Órgãos e entidades
compreendidos no artigo 1.º  do mesmo ato legal  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 este embasamento, o Presidente do CEE/PR em exercício,
Conselheiro  Jacir José  Venturi,  cumprimentou  e  agradeceu a  presença  do  Secretário
Estadual da Educação e do Esporte Renato Feder, do Superintendente-Geral da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná Aldo Nélson Bona e os demais participantes. Na
sequência,  fez  a  chamada  nominal  dos(as)  Conselheiros(as)  presentes,  constatou  a
existência de quórum regimental, e declarou aberta a referida Sessão, conduzindo-a de
forma remota. Em continuidade o Presidente em exercício passou a palavra à Secretária-
Geral do CEE/PR  Claudia Mara dos Santos, para ler o Currículo do Conselheiro João
Carlos  Gomes  e  posterior  leitura  do  Termo  de  Posse. Iniciando  a  leitura,  a  referida
Secretária  discorreu  que  o  Conselheiro  possui  graduação  em  Odontologia  pela
Universidade Estadual de Ponta Grossa (1978), mestrado (1985) e doutorado (1999) em
Dentística  Restauradora  pela  Universidade  Estadual  Paulista  Júlio  de  Mesquita  Filho
(Unesp Araraquara), é Professor Titular da Universidade Estadual de Ponta Grossa desde
1979,  presidiu  o  Conselho  Superior  da  Fundação  Araucária  de  Apoio  e  ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (2013 a 2018), presidiu  o
Conselho de Administração do Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar (2013-2018), foi
Vice-Presidente do Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia do Brasil  (2016-
2018), foi membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Brasil (2016-2018),
presidiu a Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
Brasileiras - ABRUEM (2009-2013), foi Reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa -
UEPG (1991-1994, 2006-2010 e 2010-2013),  foi  Secretário Municipal de Educação do
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Município de Ponta Grossa (1997) e Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
do  Estado  do  Paraná  (2013-2018).  Na  área  acadêmica,  é  Professor  Permanente  da
Universidade Estadual de Ponta Grossa na Graduação e no Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Odontologia - Mestrado e Doutorado desde 2003, bolsista Produtividade
em Pesquisa  da  Fundação  Araucária  de  2010  a  2015,  bolsista  Sênior  da  Fundação
Araucária (2015-2018). Publicou 03 livros, 22 capítulos em livros de outros autores, 172
artigos  em  revistas  científicas  nacionais  e  internacionais  na  área  de  Odontologia,  é
acadêmico titular da Academia Paranaense de Odontologia. Após, procedeu a leitura do
Termo de Posse, conforme segue: “Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois
mil e vinte e um, na 3ª Reunião Extraordinária, 3ª Sessão Plenária, reuniu-se o Conselho
Pleno do CEE/PR, de forma on-line e na presença virtual dos Conselheiros e dos demais,
para dar posse ao Conselheiro João Carlos Gomes, RG. n.º 1.251.715-7, por meio do
Decreto  Governamental  n.º  7.124,  de  17  de  março  de  2021,  como Presidente  deste
Órgão. Sendo este o relato, eu, Claudia Mara dos Santos, Secretária-Geral do CEE/PR,
lavrei  o  presente  Termo,  que  será  assinado  eletronicamente,  sob  o  Protocolo  n.º
17.458.329-3,  pelo  empossado,  pelos  Conselheiros(as),  pelo  Secretário  Estadual  da
Educação e do Esporte Renato Feder, pelo Superintendente-Geral de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior do Paraná Aldo Nélson Bona e por mim. Cabe ainda registrar que este
Termo será  lavrado no Livro  Oficial  de  Posse do CEE/PR,  com posterior  assinaturas
respectivas”. Na sequência, o Presidente do CEE/PR em exercício concedeu a palavra à
Ex-Presidente  do  CEE/PR, Conselheira  Maria  das  Graças  Figueiredo  Saad,  a  qual
cumprimentou todas as autoridades presentes.  Ressaltou o trabalho realizado durante
sua gestão, salientando que sempre prezou pelo diálogo com as Instituições de Ensino,
bem como pelo trabalho harmônico com a SEED e a SETI. Em um breve relato, destacou
as principais ações do CEE/PR durante seus 02 (dois) anos na Presidência do Colegiado.
Relembrou que se trata de um momento de excepcionalidades, que faz emergir assuntos
que  precisam ser  tratados de  forma urgente  em decorrência  do  Novo Coronavírus  –
COVID-19. Disse ter cumprido com suas obrigações dentro da legalidade e da melhor
forma  possível,  respeitando  a  todos.  Agradeceu  aos  Conselheiros(as),  e  demais
servidores do CEE/PR, pelo comprometimento do trabalho realizado durante sua gestão.
Sem  mais  considerações,  desejou  sucesso  ao  novo  Presidente  do  CEE/PR.  Com  a
palavra,  o  Presidente  João  Carlos  Gomes  agradeceu  a  presença  das  autoridades  e
demais convidados. Mencionou que apesar de não ter formação específica para exercer a
função  de  professor,  salientou  que  durante  sua  vida  acadêmica  na  década  de  70,
começou a ministrar aulas na modalidade supletivo e cursinhos pré-vestibular. Em 1979
começou sua carreira  de  docência  na  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa  como
professor  colaborador,  e  em 1983 fez  concurso e  ingressou na referida  Universidade
como  professor  estatutário.  Na  década  seguinte,  foi  eleito  Reitor  da  Universidade
Estadual  de  Ponta  Grossa  -  UEPG,  destacando  esse  período  como  de  extrema
importância  para  sua  vida  profissional  na  área  da  educação.  Ainda  com  a  palavra,
mencionou que assumiu uma vaga como Conselheiro Titular na Câmara de Educação
Superior do CEE/PR, e que durante o período que esteve Conselheiro, foram inúmeras as
experiências que vieram complementar sua trajetória de docente. Destacou também, da
importância nas tomadas de decisões, as quais devem primar pelos aspectos legais e
pedagógicos.  Destacou  sua  satisfação  em  assumir  a  Presidência  do  CEE/PR,  e  do
compromisso de conduzir  e  articular  ações junto à SEED e à SETI.   Agradeceu aos
Presidentes  que o antecederam no cargo.  Agradeceu também aos assessores(as)  do
CEE/PR, e reforçou o compromisso com o ensino de qualidade, o combate a evasão
escolar, para uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino do nosso Estado.
Com a palavra, Presidente em exercício  Jacir José Venturi elogiou o excelente trabalho
desenvolvido pela Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad, no período em que
esteve como Presidente do CEE/PR. Fez referência à fala do Presidente João Carlos
Gomes,  a  desenvoltura  do  seu  discurso  de  posse,  e  passou  a  palavra  ao
Superintendente-Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná Aldo Nélson
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Bona.  Este,  cumprimentou  o  Vice-Presidente,  as  autoridades,  Conselheiros(as)  e
assessores(as)  do  CEE/PR  e  demais  convidados.  Agradeceu  e  parabenizou  a
Conselheira  Maria das Graças Figueiredo Saad  pelo desempenho de suas funções e a
dedicação como Presidente da casa, bem como mencionou o período em que trabalhou
com a  referida  Conselheira  quando  também atuou  como Conselheiro  na  Câmara  de
Ensino Superior. Elencou a vasta experiência do novo Presidente, como docente, como
gestor na área da educação, tanto na condição de Reitor da Universidade Estadual de
Ponta Grossa – UEPG, quanto na de Presidente de associações nacionais, além de sua
atuação como gestor da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Destacou a capacidade de liderança, de mediar conflitos, da sinergia, que o renomado
Presidente  possui,  o  qual  certamente  colocará  em prática  todas as  suas habilidades,
conduzindo com muita competência este Conselho, para o crescimento e a melhoria da
qualidade  da  educação  no  Estado  do  Paraná.  No  tocante  à  SETI/PR,  destacou  o
compromisso de uma relação de respeito com o CEE/PR, tendo este como guia, como a
instância que decide, que delibera os assuntos normativos referentes ao Ensino Superior
do Paraná.  Desejou ao Presidente  e  aos Conselheiros(as)  um excelente trabalho,  na
perspectiva  de  que  possam  dedicar  sempre  os  melhores  esforços  de  reflexão  e  de
decisão para os melhores caminhos da educação do Estado do Paraná. Parabenizou o
Secretário de Estado da Educação e do Esporte Renato Feder, pela excelente escolha da
Presidência deste CEE. Reforçou o compromisso de estreitar cada vez mais as relações
entre a SEED e a SETI, sendo esse o único caminho, na sua opinião, para fortalecer as
duas instâncias. Em continuidade, o Presidente em exercício Jacir José Venturi concedeu
a  palavra  ao  Secretário  Estadual  de  Educação  e  do  Esporte  Renato  Feder,  o  qual
agradeceu o Presidente em exercício Jacir José Venturi pela organização e andamento da
reunião e o parabenizou pela Vice-Presidência do CEE/PR. Mencionou sua competência
e  dedicação  e  mostrou-se  honrado  por  participar  da  reunião.  Agradeceu  também  a
Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad pelo período que conduziu a Presidência
deste Órgão, pela lisura durante sua caminhada, pela parceria com a SEED/PR e do
desejo de continuarem trabalhando juntos. Falou da gratidão que sente pelo Conselheiro
Oscar Alves, destacando sua vasta experiência na educação, a qual muito contribuiu no
início  de  sua  gestão  como  Secretário  da  Educação  do  Paraná.  Cumprimentou  o
Superintendente-Geral Aldo Nélson Bona e mencionou a parceria existente entre a SEED
e SETI, para o bom desenvolvimento das atividades na área educacional. Parabenizou o
Presidente João Carlos Gomes pela sua  competência, e que o seu currículo destaca a
sua relevante experiência profissional. Relembrou que se trata de um momento difícil, de
excepcionalidades e desafios, mas que o Estado do Paraná tem conduzido a educação
com êxito, e que no período de 15/03/21 à 19/03/21, foram mais de 1.200 (mil e duzentas
horas)  de  hora-aula  ao  vivo  e  com  a  presença  remota  maciça  dos  estudantes
paranaenses. Salientou que o resultado desse trabalho é um privilégio para nosso Estado.
Mencionou  também  as  novas  ferramentas  que  serão  disponibilizadas  a  serviço  dos
diretores e professores da rede pública nos próximos dias. A seguir, ressaltou que é árdua
a tarefa de conduzir uma Secretaria da Educação em qualquer tempo, mas principalmente
agora  frente  ao  cenário  de  pandemia,  a  qual  se  torna  mais  difícil  ainda.  Entretanto,
destacou que o Paraná dispõe de meios e ações importantes que possibilitam o pleno
desenvolvimento da educação. Enfatizou que a educação no Paraná está além de outros
estados brasileiros,  graças ao trabalho dos professores,  diretores e gestores  da rede
estadual. Finalizou sua fala, desejando uma boa gestão ao Presidente do CEE/PR e um
bom trabalho aos Conselheiros(as). Em continuidade, o Presidente João Carlos Gomes
agradeceu o Secretário Renato Feder e o Superintendente-Geral Aldo Nélson Bona pelas
palavras a ele proferidas e deixou-os livre para se ausentarem da reunião, tendo em vista
os inúmeros compromissos que ambos possuem. Ainda com a palavra, agradeceu todas
as homenagens prestadas a ele, reforçou o compromisso assumido e deixou a palavra
livre  para  eventuais  manifestações  dos  Conselheiros(as).  Pedindo  a  palavra,  a
Conselheira  Ana Seres parabenizou o Presidente  do CEE/PR,  desejou-lhe  boa sorte,
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falou  dos  desafios  que  irá  enfrentar  ao  comandar  este  Órgão,  e  destacou  seu  perfil
conciliador.  Agradeceu também à Conselheira  Maria das Graças Figueiredo Saad e o
Conselheiro  Décio  Sperandio  pelo  excelente  trabalho  realizado.  Finalizou  sua  fala,
salientando que a gratidão é a memória do coração. Pedindo a palavra, o Conselheiro
Oscar Alves agradeceu a Conselheira Maria das Graças pelo trabalho desempenhado,
pelo seu comprometimento enquanto esteve Vice-Presidente e Presidente do CEE/PR.
Parabenizou o Presidente João Carlos, e destacou a grande responsabilidade que esta
função requer, mas ao mesmo tempo ressaltou o quão gratificante é trabalhar com as
questões educacionais. Com a palavra, a Conselheira Taís Maria Mendes parabenizou o
atual  Presidente,  ressaltou  que  o  CEE/PR  sempre  trabalhou  em  parceria  com  a
SEED/PR.  Destacou  a  importância  do  Conselho  Estadual  de  Educação  ouvir  as
sugestões das escolas, professores e alunos e que somente por meio do diálogo e de
uma gestão democrática, obterá êxito em suas ações. Retomando a palavra, o Presidente
João  Carlos  Gomes  informou  à  Conselheira  Tais  Maria  Mendes  que  quando  ocupou
cargos na educação, entre outros, este sempre foi seu compromisso e que em sua gestão
atual  priorizará a prática efetiva na execução dos trabalhos que serão desenvolvidos.
Com a palavra,  a Conselheira Marise Ritzmann Loures parabenizou o Presidente e o
Vice-Presidente,  agradeceu  à  Conselheira  Maria  das  Graças  pelo  trabalho
desempenhado  à  frente  do  CEE/PR.  Pedindo  a  palavra,  a  Conselheira  Marli  Regina
Fernandes da Silva  agradeceu à  Conselheira  Maria  das Graças pela  eficácia  de  sua
gestão e pelo trabalho desenvolvido como Presidente, e pela acolhida quando assumiu a
vaga  de  Conselheira.  Relembrou  experiências  de  trabalho  com  o  atual  Presidente,
parabenizou-o e desejou-lhe sucesso na nova função. Da mesma forma, o Conselheiro
Décio Sperandio cumprimentou o Vice-Presidente pela condução dos trabalhos de posse
do Presidente João Carlos Gomes, manifestou gratidão à Conselheira Maria das Graças
pelo seu dinamismo, humanidade, cujo traço é marcante em sua pessoa, pela seriedade e
externou sua admiração pelo trabalho por ela realizado. Também felicitou o Presidente
João Carlos Gomes, recordou experiências profissionais e ressaltou sua capacidade de
gestão,  do  trabalho  em  equipe,  das  tomadas  de  decisões,  as  quais  foram  sempre
pautadas no diálogo,  e  por  fim destacou que o  referido  Presidente  é  conhecedor  do
Sistema Estadual  de  Ensino,  bem como defensor  da educação de qualidade.  Com a
palavra,  a  Conselheira  Clemencia  Maria  Ferreira  Ribas  agradeceu  e  parabenizou  a
Conselheira Maria das Graças pelo excelente trabalho desenvolvido na Presidência deste
Conselho. Igualmente cumprimentou o Presidente João Carlos Gomes e colocou-se à sua
disposição.  Com  a  palavra,  o  Conselheiro  Flávio  Vendelino  Scherer  cumprimentou  e
agradeceu  à  Conselheira  Maria  das  Graças  Figueiredo  Saad,  parabenizou  o  novo
Presidente,  mencionou  sua  grande  capacidade  de  administrar  e  finalizou  sua  fala
desejando-lhe uma boa gestão. Retomando a palavra, o Presidente do CEE/PR falou dos
desafios que virão  diante  de um  cenário completamente diferente de tudo o que já foi
visto,  reforçou o compromisso em dar  continuidade ao trabalho já desenvolvido nesta
casa, da importância de ponderar diante de um colegiado de opiniões diferentes e de
competência ímpar. Agradeceu novamente aos seus antecessores Conselheira Maria das
Graças Figueiredo Saad e o Conselheiro Oscar Alves, pediu para que os ajudem na sua
nova caminhada, frisou que a maior falha do ser humano é esquecer a história. Portanto,
os  que  o  antecederam  sempre  terão  prioridade  na  sua  agenda  e  que  a  gestão
democrática sempre fez parte da sua trajetória profissional. Nada mais havendo a tratar,
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, Cláudia Mara dos Santos, Secretária-Geral do CEE/PR, que assino com Senhor
Presidente e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
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