
16 DE ABRIL DE 2021 – 9h.
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, 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

1) e-Prot: 16.391.632-0, 16.406.178-7 e 16.475.700-5
Int.: Professores, professoras e alunos do Sistema de Ensino EJA de Curitiba, APP Sindicato e 24ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Londrina.
Mun.: Curitiba e Londrina
Ass.: Relatório da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte em atendimento aos Pareceres CEE/CP n.° 08/20, 
n.º 09/20 e n.º 10/20, todos de 31/08/20.
Rel.: Jacir José Venturi.
Rel. do pedido de vista: Taís Maria Mendes.
Dec.:

2) 2) e-Prot: 16.708.013-8
Int..: Centro de Educação Profissional Irmão Mario Cristóvão –TECPUC
Mun.: Curitiba
Ass.: Reconsideração do indeferimento exarado pelo Parecer CEE/CEMEP n.º 244/20, de 03/09/20.
Rel.: Rita de Cassia Morais.
Dec.:
III - Outros assuntos

A (3ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 9ª (nona) Sessão, foi realizada
no dia 16 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 e cumprimentou a
todos(as),  em seguida  fez  a  chamada dos Conselheiros(as),  justificou a  ausência  da
Conselheira Fabiana Cristina de Campos em razão de compromisso na Secretaria de
Estado da Educação e do Esporte (Seed).  Na sequência,  citou o e-mail  recebido do
Instituto  Federal  de Brasília  (IFB),  de 14/04/2021,  o  qual  informa que o Ministério  da
Educação (MEC), em parceria com o Instituto Federal de Brasília (IFB), está atualizando o
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST) – versão 2021 e solicita
a  indicação  de  um profissional  para  responder  a  um questionário,  que  será  enviado
posteriormente ao e-mail do indicado. Esse questionário traz perguntas sobre os cursos
superiores  de  tecnologia  na  perspectiva  de  atualização  das  informações  do  referido
Catálogo. Solicita, ainda, o apoio deste profissional no sentido de distribuir o questionário
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entre os associados desta instituição. Em seguida, o Presidente do CEE/PR convidou a
Conselheira  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,  para  representar  o  CEE  junto  ao
Ministério da Educação, especialmente pela sua ligação com a Associação Paranaense
das Instituições de Ensino Superior Público (Apiespi), e por ter sido relatora deste trabalho
na Câmara de Ensino Superior, sendo seu convite aceito pela referida Conselheira que
informou que na próxima segunda-feira haverá reunião da Apiespi e ela já divulgará o
trabalho. Destacou  o  e-mail  recebido  do Fórum Nacional  dos  Conselhos Estaduais  e
Distrital de Educação (FONCEDE), em 14/04/2021, que trata de convite a todos(as) os
Presidentes dos CEEs para reunião dia 19/04/2021, às 19h, com a seguinte pauta: 1.
Posicionamento dos CEEs sobre  homeschooling (educação domiciliar)  e se o CEE já
dispõe de documento produzido sobre o tema, caso tenha, encaminhar para o e-mail do
FONCEDE. Informou sobre o Ofício n.º 30/2021, de 14/04/2021, recebido da Comissão de
Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia Legislativa do Paraná (CDHC), expedido
pelo Deputado Tadeu Veneri,  Presidente da Comissão citada, referente a convite para
participação  da  Audiência  Pública  sobre  Direitos  Humanos  e  qualidade  de  ensino:
irregularidades na Matriz  Curricular  do Ensino Médio,  a  ser  realizada em 23/04/2021,
sexta-feira, das 9h30min às 12h, mediante a plataforma zoom. O objetivo da audiência é
analisar os impactos da Instrução Normativa Conjunta n.º 11/2020 - DEDUC/DPGE/SEED,
em especial para a qualidade de ensino e para a certificação dos alunos do Ensino Médio
na Rede Pública do Paraná. O Presidente da Câmara do Ensino Médio e da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio (Cemep), Oscar Alves, foi convidado para representar
o CEE/PR e aceitou o convite.  Logo após, o Presidente do CEE/PR informou que  o
Conselho Municipal de Cascavel enviou ao CEE/PR manifestação a respeito da Educação
Domiciliar e a Assessora Jurídica, Elza Fagundes da Silva, irá responder, com base em
outro documento encaminhado ao Ministério Público. Com a palavra, o Conselheiro Flávio
Vendelino Scherer declarou que sempre é questionado sobre este assunto por Conselhos
livres e imprensa. A Conselheira Marli  Regina Fernandes da Silva expôs que a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) fez um manifesto sobre este
tema. O Presidente do CEE/PR João Carlos Gomes solicitou que este manifesto fosse
enviado ao seu e-mail, para fins de aprofundamento. Na sequência, reportou-se aos três
protocolados  e-Prot: 16.391.632-0, 16.406.178-7 e 16.475.700-5 e, antes do pedido de
vista  cedeu a palavra ao Conselheiro relator, neste caso, o Vice-Presidente Jacir José
Venturi, o qual explicou que a leitura completa foi feita em novembro de 2020 e que neste
momento faria uma resenha, no intuito de contextualizar o andamento desses pareceres
desde o início. O ponto de partida foi o Parecer n.º 231/2019, aprovado em novembro de
2019, portanto, há 17 meses atrás. Em fevereiro de 2020, a APP-Sindicato protocolizou
um processo  em que  pede  a  restruturação  da  EJA.  Também em fevereiro  de  2020,
professores e alunos da EJA de Curitiba protocolizaram um processo no qual denunciam
as mudanças na organização da EJA no Paraná. Em março de 2020, a 24ª Promotoria de
Justiça  da  Comarca  de  Londrina  protocolizou  um processo  por  meio  do  qual  solicita
providências em relação a modalidade EJA. Três meses após, no Pleno de março de
2020,  foram sorteados  três  Conselheiros  relatores:  Oscar  Alves,  Jacir  José  Venturi  e
Ozélia de Fátima Nezi Lavina. Esses três relatores, inicialmente baixaram os protocolados
em Diligência à Seed, e de posse das respostas da Diligência, em 31/08/2020, foram
apresentados os pareceres n.º 08/20, n.º 09/20 e n.º 10/20 pelos três relatores citados. No
voto desses pareceres, consta que a Seed deveria encaminhar ao Conselho, 60 dias após
o  término  de  cada  semestre,  um  relatório  que  especifique  o  número  de  estudantes
matriculados que estão em transição e o número total de matriculados no início e término
do respectivo semestre, bem como o número de aprovados e reprovados, e ainda os fatos
relevantes  que  indiquem  o  melhor  aproveitamento  do  ensino  e  aprendizagem  dos
estudantes.  Destacou  que  no  dia  05/10/2020,  a  Seed  encaminhou  em  despacho,
assinado pelo Senhor Roni Miranda Vieira, Diretor de Educação; pela Senhora Alessandra
Maia  Rosas,  Chefe  da  Educação  Profissional  e  EJA  e  o  Senhor  Anderson  Muniz
Camizella, Coordenador da EJA, os dados solicitados pelos relatores, ou seja, total de
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matrículas: 99.061, sendo que 42,3%, isto é, 41.936 matrículas foram de aprovação e o
índice de desistentes foi de 14,4%. Apresentou também o segundo semestre de 2020,
com um total de 84.800 matrículas. Como esse despacho foi feito no dia 05/10/2020, o
segundo semestre deste ano não havia sido concluído, assim sendo, faltou constar nas
informações, pois foram encaminhados em março de 2021, pelo Coordenador de EJA da
Seed. Dessa forma, podem, agora, ser computados: 54.241 mil  alunos aprovados, ou
seja,  63,96% de aprovação do total  de matriculados e o índice de desistentes foi  de
16,31%. Expôs como alternativa ao voto do pedido de vista da Conselheira Taís Maria
Mendes o contido no voto dos pareceres dos Conselheiros Oscar  Alves e Jacir  José
Venturi, e da Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina nos seguintes termos: “Face ao
exposto e considerando os dados trazidos neste Parecer, dá-se por atendido o solicitado
à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed), conforme estabelecido no voto
dos Pareceres n.º 08/20, n.º 09/20 e n.º 10/20, todos de 31/08/20. A Secretaria de Estado
da Educação e do Esporte (Seed) deverá encaminhar, no início do ano de 2021, novo
relatório  a  respeito  da  situação  da  Educação de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  de  julho  a
dezembro de 2020, relativo ao número total de matriculados, bem como o número de
aprovados  e  reprovados,  tendo  em  vista  a  verificação  e  o  acompanhamento  dessa
demanda”. Na sequência, o Presidente do CEE/PR cedeu a palavra à Conselheira Taís
Maria Mendes, a qual questionou se houve alteração no Parecer original. O Conselheiro
Jacir José Venturi esclareceu que a alteração foi apenas na sua fala e não no processo.
Com a palavra,  por  questão de ordem,  o  Conselheiro  Oscar  Alves esclareceu que é
permitido  alterar  o  Parecer  original  sempre  que  surgir  informações  de  fatos  novos  e
diferentes no processo de pedido de vista.  Com a palavra,  a  Conselheira  Taís  Maria
Mendes enalteceu o resgate histórico feito pelo Conselheiro Jacir José Venturi, haja vista
que alguns Conselheiros(as) não acompanharam o processo como um todo, que teve
início em 2019. Na sequência, passou a relatar o processo e-protocolo n.º 16.391.632-0,
n.º 16.406.178-7 e n.º 16.475.700-5, de interesse dos professores, professoras e alunos
do Sistema de Ensino EJA de Curitiba, APP-Sindicato e 24ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Londrina,  municípios de Curitiba e Londrina,  que tratam de Relatório  da
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) em atendimento aos Pareceres
CEE/CP n.º 08/20, n.º 09/20 e n.º 10/20, todos de 31/08/20, de relatoria do Conselheiro
Jacir José Venturi, e relatora de pedido de vista a Conselheira Taís Maria Mendes. Os
protocolados acima foram lidos na íntegra.  Após a leitura, a palavra foi  concedida ao
Conselheiro Jacir José Venturi, o qual reiterou que não é possível comparar o ano de
2020 com anos anteriores como foi feito. Em uma conjectura, se fossem contratados os
melhores estatísticos do mundo, para fazer um comparativo entre os anos de 2019 e
2020,  certamente diriam que é impossível  comparar,  pois as variáveis são diferentes.
Lembrou  que  é  de  responsabilidade  da  Companhia  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação do Paraná (Celepar), extremamente demandada, o Sistema Estadual de
Registro Escolar – Sere, o qual foi implementado para matrículas realizadas no sistema
semestral, em bloco de disciplinas, enquanto o Sistema Estadual de Jovens e Adultos -
Seja  permaneceu  para  atender  matrículas  efetuadas  por  disciplinas,  portanto,  alunos
remanescentes,  alunos  de  progressão  parcial,  alunos  de  comunidades  indígenas,  e
também  os  privados  de  liberdade.  Considera  um  complicador  trabalhar  com  dois
sistemas. Afirmou que existem no Estado do Paraná cerca de 300 (trezentos) Centros
Estaduais  de  Educação  Básica  para  Jovens  e  Adultos  (CEEBJAs),  cada  um  tem
autonomia  para  enviar  os  dados,  que  dependem  do  diretor,  do  coordenador  e  do
secretário, que os envia para a Celepar realizar essas estatísticas. Considerou que insistir
neste comparativo é perda de tempo. Com a palavra a Conselheira Sandra Teresinha da
Silva disse que se soma às palavras do Conselheiro Jacir José Venturi e expôs que a
questão dos dados da Celepar é complexa. A Celepar tem uma sistemática de trabalho
que amarra as instituições e, de modo geral, não consegue fazer os relatórios. Sobre o
Parecer relatado, declarou que a Conselheira Tais Maria Mendes avança no sentido de
compreender os dados, já que explicitam as dificuldades da EJA. A Seed, na resposta da
  3ª Reunião Ordinária  - 9ª Sessão - Conselho Pleno-Abril/2021.

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135



Diligência  da  Conselheira  Taís  Maria  Mendes,  esclareceu  e  explicitou  os  problemas.
Também observou que os dados da página 12 do Parecer, que trata do CGM, que é o
código do aluno são passíveis de comparação. Destacou que os dados de matrícula do
Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP)
evidenciam que está ocorrendo uma redução de matrículas. Com a palavra, a Conselheira
Fátima Aparecida da Cruz Padoan expôs que quando o Conselheiro Jacir José Venturi
fala sobre dificuldades, o ano de 2020 é muito atípico. Com a palavra, a Conselheira Taís
Maria Mendes considerou que tanto a Conselheira Sandra Teresinha da Silva como o
Conselheiro  Jacir  José  Venturi  trazem  considerações  importantes  sobre  a  pandemia.
Porém, quando o assunto é EJA, trata-se de aluno matriculado e reafirmou a importância
de se rediscutir a condição desta proposta, sobretudo suas especificidades. Declarou que
as  escolas  argumentam  que  neste  modelo  semestral  os  alunos  não  conseguem
acompanhar. Reconheceu à problemática da pandemia, mas salientou as dificuldades de
acesso dos estudantes.  Portanto,  considera imprescindível  discutir  a questão da EJA.
Afirmou  que  suas  arguições  não  representam  um  pedido  seu,  e  sim,  das  diversas
entidades  e  escolas  que  procuram  a  APP-Sindicato.  Citou  o  fato  de  muitos  alunos
cursarem  na  primeira  aula  Geografia,  por  exemplo,  e  aguardar  a  última  aula  de
Matemática. Observou que estes são alguns dos aspectos que justificam rediscutir a EJA,
independente de pandemia. Pedindo a palavra, o Conselheiro Oscar Alves reforçou as
palavras  do  Vice-Presidente  Jacir  José  Venturi  e  lembrou  qual  era  o  objeto  deste
processo, ou seja, dos pareceres n.º 08/20, n.º 09/20 e n.º 10/20, de 31/08/20. Mencionou
que o Parecer da Conselheira Taís Maria Mendes traz uma série de detalhes, porém não
são passíveis de comparação, em contexto de variáveis distintas.  Em continuidade, o
Conselheiro Carlos Eduardo Sanches citou o artigo 313-A do Código Penal e lembrou que
não há como desconsiderar os números que a Conselheira Taís Maria Mendes apresenta
para análise. Se isso acontecer, a Seed deverá optar se ficará com os dados produzidos
por ela ou com os dados do Censo Escolar. Com a palavra, o Conselheiro Jacir José
Venturi  destacou que em 2020 houve um total  de 55.000 mil  alunos aprovados, parte
evadiu-se, e esse fato é uma singularidade da EJA. Neste contexto, o Conselheiro Flavio
Vendelino Scherer questionou se não cabe pedido de vista no voto dos três relatores. O
Conselheiro Jacir José Venturi explicou que este texto foi escrito em dezembro de 2020 e
o pedido de vista já foi contemplado. Na sequência, a Conselheira Taís Maria Mendes fez
as considerações finais e salientou que o CEE recebeu denúncias de que os estudantes
não estavam conseguindo se  adaptar  com a nova proposta.  Além disso,  a  forma de
funcionamento da EJA não está dando conta das suas especificidades. Expôs que as
questões que chegam no CEE, enviadas pela EJA, devem ser analisadas e o Órgão deve
pedir que a Seed faça uma reflexão, considerando que os dados são oficiais e merecem
ser  discutidos.  Após  as  arguições,  os  pareceres  foram  colocados  em  votação  pelo
Presidente do Conselho Pleno. Votaram favoráveis ao Parecer do Conselheiro Jacir José
Venturi  as  Conselheiras:  Ana  Seres  Trento  Comin,  Clemencia  Maria  Ferreira  Ribas,
Fátima Aparecida da Cruz Padoan, Marli  Regina Fernandes da Silva, Marise Ritzmann
Loures, Christiane Kaminski, Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia Morais e os
Conselheiros: Décio Sperandio, Oscar Alves, Flávio Vendelino Scherer, Jacir Bombonato
Machado,  Jacir  José Venturi,  João Carlos  Gomes.  Votaram favoráveis  ao  Parecer  da
Conselheira  Taís  Maria  Mendes as  Conselheiras:  Maria  das Graças Figueiredo Saad,
Sandra Teresinha da Silva e o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches, sem declaração de
voto, a Conselheira Taís Maria Mendes votou com declaração de voto. Em continuidade, o
Presidente João Carlos Gomes convidou a Conselheira Rita de Cassia Morais, para que
relatasse o processo e-protocolo n.º 16.708.013-8, de interesse do Centro de Educação
Profissional  Irmão  Mario  Cristóvão  –  TECPUC,  município  de  Curitiba,  que  trata  de
Reconsideração  do  indeferimento  exarado  pelo  Parecer  CEE/CEMEP n.º  244/20,  de
03/09/20. O processo foi lido na íntegra, e antes da finalização da leitura a Conselheira
relatora solicitou ao Presidente do CEE/PR permissão para incluir um parágrafo no voto
da relatora e o pedido foi concedido. Finalizada a leitura, a Conselheira Sandra Teresinha
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da Silva pediu vista e o processo foi retirado de pauta. Na sequência, o Presidente do
CEE/PR falou das Comissões já existentes, dos prazos estabelecidos e das cinco novas
Comissões que foram instituídas. Disse que foi ajustado o orçamento do Conselho e os
membros  das  Comissões  serão  remunerados.  Na  sequência,  informou  o  número  de
protocolos analisados entre os dias 12 a 16 de abril, durante a 3.ª Reunião Ordinária, que
resultou em 267 processos, além de estudos realizados nas Câmaras, conforme segue:
Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (CEIF): processos online - 151; e-
protocolo - 11; convertidos em Diligência – 20; totalizando 182 processos.  Câmara do
Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (CEMEP): processos
físicos – 01; online – 11; e-protocolo – 26; convertidos em Diligência -12; totalizando 50
processos.  Câmara Bicameral (CEIF e CEMEP): processos físicos – 02; online – 06; e-
protocolo – 06;  convertidos em Diligência – 05; totalizando 19 processos.  Câmara da
Educação  Superior  (CES):  processos  e-protocolo  –  07;  retirados  de  Pauta  –  02;
convertidos em Diligência – 01; totalizando 10 processos. Conselho Pleno: processos e-
protocolo – 05; retirado de Pauta – 01, totalizando 06 processos. Pedindo a palavra, a
Conselheira Sandra Teresinha da Silva expôs que gostaria de ver com a Comissão de
Avaliação  a  possibilidade  de  fazer  uma  agenda  de  trabalho  conjunto.  Retomando  a
palavra, o Presidente do CEE/PR solicitou que o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches e
a Conselheira Sandra Teresinha da Silva marcassem essa reunião concomitantemente.
Em seguida, a Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad informou que recebeu do
Senhor  Osvaldir  Ramos,  Presidente  do  Fórum  Nacional  dos  Conselhos  Estaduais  e
Distrital de Educação (FONCEDE), convite para participar de reunião hoje à tarde às 16
horas. O Presidente do CEE/PR solicitou que ela aceitasse o convite e representasse o
CEE/PR. Ressaltou que se sente muito confortável com sua representação, considera
muito  valiosa  sua  experiência  e  conhecimentos,  e  agradeceu-lhe  por  ter  aceitado  o
convite.  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, 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).

  3ª Reunião Ordinária  - 9ª Sessão - Conselho Pleno-Abril/2021.

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

217


