
12 DE ABRIL DE 2021 – 10h30min.
Presentes:  Presidente:  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente:  Jacir  José  Venturi.
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,  Marise Ritzmann Loures, Maria das Graças Figueiredo Saad, Marli Regina
Fernandes da Silva, Oscar Alves, Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cassia Morais,
Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes.
I - Expediente
a) avisos e comunicações;
b) indicações e proposições.
II – Ordem do dia

2) e-Prot: 17.345.958-0
Int.: Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos.
Mun. : Londrina
Ass.: Solicitação para que este CEE/PR “fiscalize a implementação da organização curricular da EJA.”
Rel.: Ozélia de Fátima Nesi Lavina
Dec.: Proposição encaminhada à Seed/Pr
III - Outros assuntos

A  (3.ª)  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Pleno,  referente  a  7.ª  (sétima)  Sessão,  foi
realizada  no  dia  12  de  abril  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, através de escalas diferenciadas e
adoções de horários alternativos. Com este embasamento, e na presença do Conselho
Pleno, o Presidente do CEE/PR, João Carlos Gomes, agradeceu a presença de todos(as),
em  especial  à  Secretária-Geral  do  CEE/PR,  Claudia  Mara  dos  Santos,  à  Assessora
Marcia  Helena  Kovalhuk  Pereira,  à  Coordenadora  Pedagógica  Izes  Neira  Kuchpil,  à
Assessoria  Jurídica,  e  às  demais  Coordenações  e  Assessorias  Pedagógica,  Técnico-
administrativa  e  aos  servidores  do  CEE/PR.  Em  seguida,  fez  a  chamada  dos
Conselheiros(as),  constatou o número regimental,  e  solicitou à Conselheira  Ozélia  de
Fátima  Nesi  Lavina,  para  que  relatasse  o  processo  e-Protocolo  n.º  17.345.958-0,  de
interesse  do  Fórum  Paranaense  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  município  de
Londrina, que trata de Solicitação para que este CEE/PR “fiscalize a implementação da
organização  Curricular  da  EJA.”  A  Conselheira  citada  agradeceu  o  Presidente  do
CEE/PR, e antes de relatar destacou que o relato de sua proposição não precisaria ter se
transformado  em  solicitação  do  referido  Fórum  e  ter  vindo  ao  Pleno  em  forma  de
processo.  No  seu  entendimento,  a  solicitação  poderia  ter  sido  respondida  por  ato
administrativo. Isso posto, iniciou o relato de sua proposição na íntegra. Logo após, o
Presidente do CEE/PR agradeceu-lhe, e colocou em discussão a Proposição em pauta. A
Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad questionou se o número do e-Protocolo
iniciaria com 14 ou 17, tendo em vista que a Conselheira relatora leu como sendo n.º 14,
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mas foi corrigido por ser n.º 17. Na sequência, a Conselheira Tais Maria Mendes declarou
que ouviu atentamente o relato da Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina, e acredita
que cabem algumas considerações sobre o porquê do pedido. Esclareceu que o Fórum
Paranaense  da  EJA acabou  protocolizando  pedido  similar  em  vários  espaços  e  isso
estava ocorrendo devido  à  burocratização  da  matrícula  na  EJA e  às  dificuldades  em
realizar essas matrículas. No seu entendimento, uma burocratização sem tamanho, pois
os alunos não estão tendo condições de efetivar suas matrículas, e a partir do ano de
2021 haverá uma diminuição relativamente significativa das matrículas da EJA. Percebe-
se nessa condição, agravada pela pandemia, que os alunos estão sendo obrigados a
comparecerem nas escolas para confirmarem a sua matrícula anteriormente efetivada.
Além disso,  hoje,  os alunos não podem fazer mais a matrícula como faziam antes, a
qualquer tempo, justamente pelo engessamento da semestralidade. Destacou ainda o fato
de o estudante confirmar matrícula através de celular, sendo que nem todos têm este
aparelho, nem condição de ir à escola para confirmar matrícula. Neste sentido, o processo
de burocratização está dificultando muito o acesso e a permanência do aluno na EJA.
Observou  que  muitos  Conselheiros  e  Conselheiras  conhecem os  fatos,  porque  estes
chegaram ao conhecimento do CEE/PR e também em outros espaços,  inclusive com
matérias que trazem denúncias fundamentadas na imprensa. Declarou que em uma das
matérias, um Senhor de idade afirma ter sido chamado de aluno fantasma, porque diziam
que  a  matrícula  dele  era  fantasma,  justamente  porque  não  conseguia  confirmar  sua
matrícula.  Também mencionou que paira sobre as escolas de EJA a suspeita de que
estão infladas. Ressaltou que há algum tempo vem falando que cabe ao Núcleo Regional
de  Educação  (NRE)  e  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte  (Seed)
realizarem  essas  verificações.  Reafirmou  que  não  se  pode  impedir  que  as  escolas
efetivem as matrículas dos alunos, e isso está acontecendo. Mencionou que o semestre já
começou  porque  o  CEE  aprovou  essa  semestralidade,  que  dificulta  a  realização  da
matrícula que antes era individual. Destacou que o estudante só pode fazer a matrícula
dentro do semestre, embora o próprio CEE, no seu Parecer, apontava a necessidade de
haver uma transição entre o modelo que foi  aprovado e o modelo anterior,  mas essa
transição praticamente não existe, por isso, a dificuldade da matrícula. Disse que esta e
outras razões justificam as demandas que estão chegando no CEE e em outros espaços.
Em outras palavras, declarou que o problema da EJA não foi resolvido, pelo contrário,
aprofundou-se  e  dificultou  a  questão  do  acesso  e  não  se  tem  mais  garantia  da
permanência dos estudantes nessa modalidade, especialmente o aluno trabalhador que
precisa  ter  acesso  novamente  à  educação.  Em  continuidade,  a  Conselheira  Sandra
Teresinha da Silva questionou o termo “Proposição”. Disse ser a primeira vez que vê um
documento do CEE com esse nome, e entende que se usa este termo para se fazer uma
proposta,  o  próprio  termo  deriva  de  proposta,  o  que  não  é  o  caso  do  documento.
Questionou se o vocábulo mais adequado não seria uma “Informação”, haja vista que o
documento responde ao Fórum. Com a palavra, o Presidente do CEE/PR, João Carlos
Gomes, solicitou a colaboração do Conselho Pleno para definir o termo mais adequado
para  o  encaminhamento:  “Informação”  ou  “Proposição”.  No  seu  entendimento,  se  o
Colegiado concordar, o termo pode ser “Informação” como estava na proposta inicial da
Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina, embora nos regulamentos e regimentos do
CEE/PR,  esse  termo  não  faz  parte  dos  encaminhamentos  dos  processos  que  são
sorteados neste Colegiado.  Declarou ainda,  que a  referida Conselheira  usou o termo
“Proposição” atendendo a um pedido seu. Nas palavras do Conselheiro Oscar Alves, este
processo  não  precisaria  ser  um  processo,  ele  poderia  simplesmente,  em  razão  dos
argumentos,  ser  devolvido como uma Informação da Presidência do CEE. Entretanto,
como foi protocolizado e transformado em processo, inclusive baixado em diligência, e
com resposta da Seed, o Conselho Pleno, assim como as Câmaras, manifestam-se pelos
seguintes  atos:  Indicação,  Proposição,  Parecer  Técnico,  Parecer  Normativo  e
Deliberação,  conforme  artigo  16  do  Regimento  do  CEE/PR,  citado  pela  Conselheira
Ozélia de Fátima Nesi Lavina. Esclareceu que não há no Regimento essa possibilidade
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de  manifestação  do  Conselho  Pleno  e  das  Câmaras  por  Informação.  Somente  o
Presidente pode fazer essa Informação, as Câmaras e o Pleno não. Neste sentido, a
proposta  inicial  da  Conselheira  Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina  estava  correta  e
fundamentada,  a  outra  possibilidade  seria  o  Parecer  Técnico.  Na  sequência,  a
Conselheira Sandra Teresinha da Silva sugeriu para a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi
Lavina encaminhar o documento como uma Proposição de resposta pelo Presidente do
CEE/PR, ao Fórum da EJA. Assim, o documento sai do CEE como uma Informação do
Presidente. A Conselheira relatora disse que gostaria de acatar a proposta da Conselheira
Sandra Teresinha da Silva.  Ainda acerca do termo “Proposição”,  o Conselheiro Flávio
Vendelino Scherer mencionou a importância de a Secretaria fiscalizar a si mesma. Em
aparte, o Conselheiro Oscar Alves concordou e acrescentou, a respeito das funções de
vários Conselhos, salientando que no Paraná, a legislação não contemplou a função de
fiscalização. Essas considerações foram corroboradas pela Conselheira Maria das Graças
Figueiredo Saad e pelo Presidente do CEE/PR. Na sequência, a Conselheira Taís Maria
Mendes questionou se o documento iria à votação, tendo o Presidente confirmado que
sim, pois foi distribuído e abriu à votação. Questionou também se haveria pedido de vista
na Proposição. O Presidente do CEE/PR explicou que para se pedir vista de um processo
seria necessário apontar irregularidades. Além disso, no caso desse processo, em um
pedindo vista, seria difícil qualquer relator apresentar um novo Parecer. Explicou que no
pedido de vista infere-se que haverá alteração em partes desse Parecer. Reafirmou que
Conselheira  Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina  fez  uma  explanação  documental  só  para
responder: “não é nossa competência.” Exemplificou: “caso chegasse uma Proposta na
Assembleia Legislativa do Paraná para se criar um curso em uma Universidade”, não é
competência da Assembleia, esta pode até se manifestar, encaminhar para o Governador,
para o Secretário, para o Reitor, mas vai dar apenas um Parecer. Frisou que no caso
específico em comento, dificilmente um novo Parecer será diferente deste, mas que se
algum Conselheiro(a) achar que deve pedir vistas, faz parte do direito do Conselho. A
Conselheira  Taís  Maria  Mendes disse  que entende,  inclusive,  que pode pedir  vista  e
transformar em processo novamente, não como Proposição, mas uma outra forma de
apresentar o documento. O Presidente do CEE/PR repetiu que nesse caso específico,
transformar em processo algo que não é competência do CEE, é complicado, mas todo
Conselheiro tem o direito de pedir vista. Novamente com a palavra, a Conselheira Taís
Maria Mendes disse que o CEE não tem a função de fiscalizar, mas de manter a norma
que o próprio Conselho coloca. A Conselheira Sandra Teresinha da Silva, por questão de
ordem, explicou que o pedido de vista não é na manifestação do Conselheiro, e que ela,
por  exemplo,  não pediu  vista  do  Parecer  da  Conselheira  Rita  de  Cássia  Morais,  até
porque,  antes de relatar,  mencionou que concordava com os termos do seu Parecer.
Expôs que quem pede vista, pede vista do Protocolado, do Processo. E, na sua análise,
queria conhecer aquele processo, aquela proposta, por isso pediu vista, poderia chegar
hoje  e  dizer:  “olhei  o  protocolado  e  não  tenho  nada  a  acrescentar  e  me  somo  à
Conselheira relatora na leitura do Parecer dela”. Na sequência, a Conselheira Taís Maria
Mendes explicou que está tirando dúvidas sobre a condução, porque para ela é uma
novidade  essa  questão  de  um processo  virar  Proposição,  está  buscando  entender  o
processo e pelo que está observando isso pode não ser exceção, pode virar uma regra
dentro do Conselho, razão pela qual quer entender, para saber como será o procedimento
daqui para frente. Entende a colocação da Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina,
bem como a função do Conselho dentro do Sistema, mas precisa saber como será o
processo para que possa entender o seu próprio voto. Na sua acepção, há um processo
grave em andamento, que é a condição de não garantir a matrícula para os alunos da
EJA, e talvez a forma que o documento chegou esteja errada, mas o mérito não. Com a
palavra,  o  Presidente  do  CEE/PR consultou  o  Conselho  Pleno  se  deveria  finalizar  o
processo ou deixar em discussão, e caso não houvesse pedido de vista colocaria em
votação. Como não houve pedido de vista,  colocou em votação no Colegiado que se
manifestou favorável, com exceção da Conselheira Taís Maria Mendes, que declarou voto
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contrário,  com  declaração  de  voto.  Ainda  com  a  palavra,  explicou  que  em  algumas
situações a Presidência responderá os protocolados que não necessitarem de distribuição
no Conselho Pleno e posteriormente comunicará ao Colegiado. Em seguida, concedeu a
palavra ao Conselheiro Oscar Alves, o qual reportou-se ao Ofício recebido do Ministério
Público  que  solicita  deste  Órgão,  mais  uma  vez,  uma  solução  para  o  Termo  de
Colaboração entre o Sistema Municipal de Curitiba e o Sistema Estadual e pediu para
historiar um pouco sobre o assunto, cuja coordenação foi designada ao Vice-Presidente,
Jacir José Venturi, a pedido do Presidente do CEE/PR. Salientou que a Presidente do
CEE/PR à época sugeriu que fosse instituído um grupo de trabalho entre o Conselho
Municipal  de  Curitiba,  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  o  Conselho  Estadual  de
Educação, a Secretaria Estadual de Educação e do Esporte (Seed) e o  Sindicato das
Escolas  Particulares (Sinepe).  Esse  grupo  de  trabalho,  durante  dois  anos,  fez  várias
reuniões. O Sinepe, desde o início, declarou que o importante para o Sindicato era que as
instituições privadas tivessem um único vínculo,  com um único Sistema, municipal  ou
estadual. Contudo, a LDB coloca a Educação Infantil Privada sob a responsabilidade do
Sistema Municipal e o Fundamental e Médio sob a responsabilidade do Sistema Estadual.
O Termo de Colaboração assinado dispõe que a responsabilidade pela Educação Infantil,
nas Instituições que ofertam Educação Infantil e Fundamental, nas primeiras séries, é dos
Municípios;  e  as  Instituições que ofertam o  Ensino Fundamental,  nas  séries  ou anos
finais,  e  o  Ensino  Médio,  é  do  Estado.  Informou ainda,  que  solicitou  várias  vezes  a
colaboração do Conselheiro  Jacir  José Venturi  o  qual  intermediou várias  reuniões do
Sinepe e com a nova Presidente do Conselho Municipal, ocasião em que foi feito um
Parecer propondo que o Termo de Colaboração atendesse o Sinepe, para as escolas que
ofertam somente o Ensino Infantil; as séries iniciais ficassem com o Sistema Municipal, e
as escolas que ofertassem a Educação Infantil, o Ensino Fundamental primeiros anos e
anos finais, ficassem sob a responsabilidade do Sistema Estadual. Contudo, o município
não aceitou essa proposta, a qual foi trazida ao Conselho Pleno para sugestões. Desta
forma,  tentou-se  juntamente  com  o  Conselheiro  Jacir  José  Venturi  reuniões  com  a
Presidente do Conselho Municipal o que não ocorreu. Em continuidade, informou que o
Presidente  do  CEE/PR  sugeriu  que  o  Conselheiro  Jacir  José  Venturi,  além  de
coordenador do Grupo de Trabalho fosse, também, correlator neste processo, para darem
sequência em  tudo  o  que  foi  feito  até  agora.  Ainda  com  a  palavra,  expôs  que  a
Coordenadora da  União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) no
Paraná, a Professora Maria Lúcia Rodrigues, que é Presidente do Conselho de São José
dos Pinhais declarou que tem interesse em estender o Termo de Colaboração aos outros
Municípios. Inclusive a Secretária Municipal de Educação de Londrina também, tomando
conhecimento  desse  processo,  manifestou  interesse.  Destacou  que  se  o  Conselho
Municipal de Curitiba aceitar o que pretende o Sinepe e fechar o Termo de Colaboração
em Curitiba, a UNCME poderá levar aos outros Sistemas Municipais. Em continuidade,
informou que realizou uma reunião no começo de 2020 com a presença do Conselheiro
Jacir  José  Venturi  e  com  os  integrantes  do  Conselho  Municipal,  porém,  não  houve
entendimento.  Neste  contexto,  entende  que  o  CEE/PR  não  pode  ficar  com  a
responsabilidade de resolver esse assunto de forma unilateral, cujo processo do Termo de
Colaboração  encontra-se  em  trâmite  neste  Órgão.  Com  a  palavra,  o  Presidente  do
CEE/PR informou que recebeu uma convocação para participar de uma reunião, quarta-
feira, às 9 horas da manhã, no Paranaeducação, porém, se fará representado pelo Vice-
Presidente do CEE/PR, seu Suplente, tendo em vista que neste dia estará presidindo a
reunião da Bicameral. Na sequência, informou o número de protocolados que entraram no
Conselho  a  partir  do  dia  11/03/2021.  CEIF:  28  online,  24  e-protocolo,  8  retornos  de
diligências online e 1 retorno de diligência e-protocolo. CEMEP: 9 online, 47 e-protocolo, 3
retornos  de  diligências  e-protocolo,  4  retornos  de  diligências  online  e  1  retorno  de
diligência física. CES: 7 e-protocolo, 2 retornos de diligências. Bicameral: 9 e-protocolo, 5
retornos de diligências online, 2 retornos de diligências e-protocolo, 1 retorno de diligência
físico. Assessoria Jurídica: 2 e-protocolo e 4 ofícios físicos. Total de protocolos 157. Ao
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final,  da  Reunião,  cumprimentou os  aniversariantes,  desejou-lhes saúde,  paz,  amor e
prosperidade  e  que  no  próximo  ano  seja  possível  cumprimentá-los  e  comemorar
presencialmente. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença e a compreensão de
todos(as) e encerrou a Sessão.
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 João Carlos Gomes e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
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