
16 DE JULHO DE 2021 – 09h.
Presentes:  Presidente:  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente:  Jacir  José  Venturi.
Conselheiros(as): Ana Seres Trento Comin, Carlos Eduardo Sanches, Clemencia Maria
Ferreira Ribas, Christiane Kaminski,  Décio Sperandio, Creusa Santos Borges Abdala,
Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,  Flávio  Vendelino  Scherer,  Jacir  Bombonato
Machado, Maria das Graças Figueiredo Saad, Marise Ritzmann Loures, Marli  Regina
Fernandes da Silva, Oscar Alves, Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia 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: 17.608.913-0 e 17.609.951-8
Int.: Centro de Educação Profissional do Oeste do Paraná Ltda., Eva Terezinha Bittencourt, Stoney 
Rubens Oliveira Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto.
Mun.: Foz do Iguaçu
Ass.: Recurso em face das sanções cominadas na Resolução Secretarial n.º 1.385/2021, de 29/03/2021, 
fundadas no Processo de Sindicância Autos n.º 01/2019 e no Parecer CEE/CEMEP n.º 49/2021, de 
25/02/2021, interposto pelo Centro de Educação Profissional do Oeste do Paraná Ltda. Representado por
seus sócios Eva Terezinha Bittencourt, Stoney Rubens Oliveira Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto.
Rel: Ozélia de Fátima Nesi Lavina e Jacir Bombonato Machado
Dec.:

2) e-Prot: 17.584.058-3
Int.: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte/Diretoria de Educação/Departamento de Educação 
Profissional/Coordenação de Educação de Jovens e Adultos.
Mun.: Curitiba
Ass.: Recurso em face do Parecer CEE/CEMEP n.º 99/21, de 18/03/21, para revogar a alínea “a” do Voto 
do referido Parecer.
Rel: Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes
Dec.: Pedido de Vista: Oscar Alves
III - Outros assuntos

A  (6.ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 16.ª (décima sexta) Sessão, foi
realizada no dia 16 de julho de 2021, a distância, e por dispositivo eletrônico, com funda-
mento no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, do Decreto Estadual n.º 4.230/2020, exarado pelo Go-
vernador do Estado do Paraná, em 16 de março de 2020, alterado, entre outros, pelo De-
creto 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 pre-
sencial ao público, bem como, instituir o regime de teletrabalho para servidores, resguar -
dando, 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 Secre-
tária-Geral do CEE/PR, Claudia Mara dos Santos, à Assessora, Marcia Helena Kovalhuk
Pereira, à Coordenadora Pedagógica Izes Neira Kuchpil, às demais Coordenações e As-
sessorias Jurídica, Pedagógica, Técnico-administrativa e aos servidores do CEE/PR. Em
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seguida, fez a chamada dos Conselheiros(as), constatou o número regimental e justificou
a ausência da Conselheira Fabiana Cristina de Campos por motivos particulares. Recep-
cionou a advogada Eliana Colusso, representante do Centro de Educação Profissional do
Oeste do Paraná Ltda., registrou e agradeceu a presença dos Conselheiros Cícero Mano-
el Bezerra e Carlos Eduardo Bittencourt Stange pela participação. Citou o e-mail recebido
do Conselho Estadual  de  Educação de Pernambuco,  o  qual  encaminhou o  Ofício  n.º
53/2021,  expedido pelo  Presidente daquele Órgão,  Antônio  Henrique Habib Carvalho,
convidando o CEE/PR  para participar como debatedor da  Webconferência coordenada
pela Câmara de Educação Básica do CEE/PE, acerca da temática “A regulamentação da
Educação Infantil no âmbito do Sistema Estadual de Ensino: competências e desafios”, a
ser realizada no dia 15/07/2021, às 15h, por meio da plataforma (meet.google.com).  A
Conselheira Sandra Teresinha da Silva participou da  Webconferência  representando o
CEE/PR) e “(...) proferiu uma palestra na Câmara de Educação Básica do Conselho Esta-
dual de Educação de Pernambuco (CEE/PE), a respeito da regulamentação da Educação
Infantil no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, abordando suas competências e desafi-
os. Diferentemente do Paraná, o Estado de Pernambuco não possui uma norma específi-
ca sobre a Educação Infantil. As instituições que ofertam essa etapa da Educação Básica
se apoiam nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, atualmente, a
Resolução CNE/CEB n.º 5/2009. Dessa forma, a União Nacional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação – Seção Pernambuco (Undime/PE) provocou o Conselho Estadual de
Educação de Pernambuco a editar uma norma específica para o Estado. Para isso, o
CEE/PE realizou várias discussões internas e externas sobre o tema com representações
políticas e técnicas da sociedade pernambucana, envolvidas com a educação, para estu-
dar a viabilidade e a importância de o Estado atender à solicitação da Undime/PE. Dentro
desse panorama, houve muito debate sob a coordenação da Câmara da Educação Bási -
ca, dentre estes, foi promovido uma Webconferência com o tema “A regulamentação da
Educação Infantil no âmbito do Sistema Estadual de Ensino: competências e desafios”,
que reuniu representações de entidades educacionais do Estado, como a União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação de Pernambuco (UNCME/PE), a Secretaria de
Estado da Educação de Pernambuco e a própria Undime/PE. Para o debate, além da
Conselheira do CEE/PR, Sandra Teresinha da Silva, foram convidados o Prof. Helvio Ave-
lar Teixeira, Presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE/MG) e
a Profª. Rita Coelho, representando o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Bra-
sil. Segundo a Conselheira Sandra Teresinha da Silva, enquanto Minas Gerais aprovou
recentemente sua primeira norma estadual para a Educação Infantil, o Estado do Paraná,
há décadas, possui norma específica para essa etapa da Educação Básica. Atualmente, a
norma em vigor no Estado é a Deliberação n.º 02/2014-CEE/PR”. Sempre que são atuali-
zadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, e para as demais etapas
e modalidades da Educação Básica, o CEE/PR atualiza suas deliberações. No evento,
destacou-se a importância de os Conselhos Estaduais editarem normas que complemen-
tam as Diretrizes Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). É
por meio dessas normas que os Conselhos Estaduais traduzem e aproximam a norma na-
cional à realidade estadual e acrescentam a ela as especificidades do Estado e as parti -
cularidades dos seus sistemas de ensino. Assim, é possível a cada Estado, avançar na
qualidade de ensino, a partir das condições que já apresenta. No evento, conforme desta-
cou o Conselheiro Carlos Eduardo Bittencourt Stange, a fala da Conselheira Sandra Tere-
sinha da Silva foi muito enaltecida pelos presentes e muito acrescentou ao tema abordado
no evento. Em continuidade, o Presidente do CEE/PR mencionou também o e-mail rece-
bido da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime/PR), encami-
nhando o Ofício n.º 014/2021, expedido pela Senhora Marli Regina Fernandes da Silva,
Presidente da referida entidade, referente ao Fórum Estadual Ordinário a ser realizado
nos dias 22 e 23/07/2021, de forma online, considerando as importantes mudanças em ní-
vel estadual e nacional, tais como a relação com as três esferas governamentais, para
que as políticas nacionais aconteçam de forma articulada. A Presidente supracitada convi-
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da o Presidente do CEE/PR para participar da mesa de abertura que acontecerá no dia
22/07/2021, às 14h, com direito a uma breve fala. (O link será enviado posteriormente).
Em seguida o Presidente se referiu ao e-mail recebido da Assembleia Legislativa do Esta-
do do Paraná (ALEP), em forma de Ofício, n.º 155/2021, expedido pelo Deputado Estadu-
al Tadeu Veneri, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania, o qual
trata de solicitação de indicação de representante do CEE/PR para participar da reunião
virtual da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia Legislativa do
Paraná sobre a Reforma do Ensino Médio e impactos aos docentes e estudantes que
acontecerá no dia 14/08/2021, das 9h às 10h. Na sequência, informou que foi encaminha-
do ao Senhor Roni Miranda Vieira, Diretor de Educação da Secretaria de Estado da Edu-
cação e do Esporte (Seed) os slides da reunião com o Secretário de Estado da educação
e do Esporte (Seed), Renato Feder, sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica
do Paraná (SAEP). Logo após, apresentou o levantamento dos protocolados que foram
analisados na 6ª Reunião Ordinária do CEE/PR, entre os dias 12 à 16/07/2021: Câmara
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Ceif): 43, Câmara do Ensino Médio e da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Cemep): 33, Câmara da Educação Supe-
rior (CES): 09, Bicameral: 20, Conselho Pleno: 03, Total geral: 108 protocolados analisa-
dos. O Presidente do CEE/PR agradeceu aos Conselheiros(as), bem como a Assessoria
pelo empenho e extensivo trabalho realizado para que este número de protocolos fosse
analisado. Na sequência, solicitou à Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina que fizes-
se a leitura do processo e-Protocolo n.º 17.608.913-0 e n.º 17.609.951-8, de interesse do
Centro de Educação Profissional do Oeste do Paraná Ltda., Eva Terezinha Bittencourt,
Stoney Rubens Oliveira Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto, município de Foz do
Iguaçu, que trata de “Recurso em face das sanções cominadas na Resolução Secretarial
n.º 1.385/2021, de 29/03/2021, fundadas no Processo de Sindicância, Autos n.º 01/2019 e
no Parecer CEE/CEMEP n.º 49/2021, de 25/02/2021, interposto pelo Centro de Educação
Profissional do Oeste do Paraná Ltda., representado por seus sócios Eva Terezinha Bit-
tencourt, Stoney Rubens Oliveira Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto”. A referida rela-
tora, antes da leitura, explicou que conversou com o relator Jacir Bombonato Machado e
optaram por elaborar um Parecer Conjunto. Na sequência, iniciou a leitura da manifesta-
ção sobre o referido protocolado na íntegra. Após a leitura, o Voto dos Relatores foi defini-
do nos seguintes termos: “Face ao exposto e considerando que houve análise conclusiva
do caso apresentado, findado por ato secretarial  consolidado, somos pelo encaminha-
mento do presente Recurso ao titular da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
para, no âmbito de sua competência, dar prosseguimento ao presente recurso, posto que
tempestivo nos termos da preliminar apontada. Encaminhe-se à Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte para providências. É o Parecer”. Em continuidade, o Presidente
do CEE/PR explicou que foram tomadas as medidas dentro do prazo e solicitou que a Co-
ordenadora do Setor Jurídico, Marcia Buzatto, fizesse os esclarecimentos a qual expôs os
argumentos embasados na Deliberação n.º 03/13-CEE/PR. O Presidente do CEE/PR, di -
ante da exposição da Coordenadora Jurídica, informou à Advogada Eliana Colusso que o
protocolado será enviado à Seed, garantindo a tempestividade. Logo após, o Conselheiro
Oscar  Alves recepcionou com boas-vindas à Coordenadora Jurídica Marcia Buzatto  e
saudou a iniciativa da Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina e do Conselheiro Jacir
Bombonato Machado de tomarem uma decisão conjunta. Em seguida, mencionou algu-
mas inadequações que a Seed tem feito em relação a sindicâncias. A Coordenadora Ju-
rídica Marcia Buzatto considerou pertinente as inadequações apontadas e ressaltou que a
Comissão é constituída para ir em locus realizar avaliação nos estabelecimentos escola-
res. Em continuidade, o Presidente do CEE/PR cumprimentou a Conselheira Ozélia de
Fátima Nesi Lavina e o Conselheiro Jacir Bombonato Machado e a Coordenadora Marcia
Buzatto e solicitou que a Assessoria Jurídica discutisse os questionamentos apontados.
Na sequência, pediu ao Conselheiro Oscar Alves que fizesse a leitura do processo e-Pro-
tocolo n.º 17.584.058-3, de interesse da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte/
Diretoria de Educação/Departamento de Educação Profissional/Coordenação de Educa-
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ção de Jovens e Adultos, município de Curitiba, que trata de  “Recurso em face do Pare -
cer CEE/CEMEP n.º 99/21, de 18/03/21, para revogar a alínea “a” do Voto do referido Pa-
recer, de relatoria inicial das Conselheiras Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Men-
des”. O referido protocolado foi lido na Sessão do dia 12 de julho de 2021 pelas Conse-
lheiras citadas e o Conselheiro Oscar Alves pediu vista do processo. Inicialmente fez um
breve resgate histórico das principais questões da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
que se desencadearam com a nova proposta de 2020. Pediu licença para ler o processo
na íntegra e assim o fez. Após a leitura, o protocolado foi colocado pelo Presidente do
CEE/PR em discussão. A Conselheira Sandra Teresinha da Silva solicitou esclarecimen-
tos do Conselheiro Oscar Alves sobre citações que foram incluídas no seu parecer que
não constavam no protocolado em análise. Para resolver, o Conselheiro Oscar Alves su-
geriu revisar e transcrever na íntegra, conforme protocolado. Dessa forma, a Conselheira
Sandra Teresinha da Silva reportou-se aos demais Conselheiros(as) e solicitou que eles
desconsiderassem as partes apontada por ela, porque elas não contavam do protocolado,
não sendo, portanto, objeto de análise. Na sequência, a referida Conselheira solicitou per-
missão para fazer uma síntese do protocolado seu e da Conselheira Tais Maria Mendes.
Por questão de ordem, o Conselheiro Oscar Alves esclareceu que, conforme o Regimento
do CEE/PR, quando há pedido de vista pode-se apresentar o novo relato na próxima reu-
nião. Observou que atendeu ao pedido do Presidente do CEE/PR, de apresentar na data
de hoje, mas, devido à escassez de tempo, a revisão ficou comprometida. Neste contexto,
solicitou retirar de pauta e apresentar seu parecer na próxima Reunião Ordinária,  em
agosto de 2021, sendo consentido pelo Presidente. O Presidente do CEE/PR, em segui-
da, reportou-se ao evento do CEE/PE e disse que a Undime fez uma provocação àquele
Órgão, que não tinha uma regulamentação específica para a Educação Infantil. O CEE/
PE e o CEE/PR foram convidados para a comporem a mesa. A Senhora Rita Coelho, pri-
meira conferencista, e Elvio Avelar Teixeira Presidente do CEE/MG discutiram uma ques-
tão de ordem administrativa, pois quando o município cria o Sistema Estadual de Ensino,
aos poucos, desvincula-se do estado. Indo mais adiante, sobre a importância da regula-
mentação, esclareceu que ele e o Presidente do CEE/MG defenderam a regulamentação
municipal.  A  Conselheira  Sandra  Teresinha da Silva  reafirmou a  explicação de como
acontece no CEE/PR e disse que o debate ocorreu em torno desse tema e eles ficaram
sensibilizados pela provocação da Undime. Colocou-se à disposição para esclarecer à
Ceif o tema discutido e foi convidada pela Presidente da referida Câmara, Clemencia Ma-
ria Ferreira Ribas, para participar da Reunião Ordinária do mês de agosto e esclarecer o
tema na Câmara. A Conselheira Taís Maria Mendes ressaltou que a fala da Conselheira
Sandra Teresinha da Silva foi muito bem acolhida pelo CEE/PE. Nas palavras do Conse-
lheiro Carlos Eduardo Bittencourt Stange, se não fosse a presença da Conselheira Sandra
Teresinha da Silva, o debate teria se esvaziado quanto aos esclarecimentos, no seu en-
tendimento, foi uma verdadeira aula de regulamentação. O Presidente do CEE/PR desta-
cou que quando recebe convites para participar de eventos, sempre procura indicar Con-
selheiros(as) qualificados(as) para representar o CEE/PR, dentro do assunto solicitado.
Em seguida destacou que entre os maiores pesquisadores do Brasil, que se expandem
para o exterior, dois ou três são da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Na
sequência, a Conselheira Marli Regina Fernandes da Silva explicou que o evento. O 18º
Fórum Estadual  Ordinário da Undime/PR, que acontecerá no dia 22 e 23 de julho de
2021, com o tema “Políticas Públicas e Currículo em Tempos de Pandemia” deverá contar
com a presença do Presidente do Conselho Estadual de Educação do Paraná, Prof.º João
Carlos Gomes, de forma online. Concomitantemente à transmissão online, a Conselheira
titular, Clemencia Maria Ferreira Ribas, também irá participar do evento representando o
CEE/PR de forma presencial na sede da Undime/PR. O respectivo Fórum terá à disposi-
ção renomados palestrantes, dentre estes o Presidente da Undime-Nacional, Luiz Miguel
Garcia, junto à Presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães,
e a Presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, Maria Inês Fini, que
debaterão a respeito das normas e práticas da educação híbrida em tempos de pande-
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mia, na perspectiva da temática central do Fórum “Políticas Públicas e Currículo em Tem-
pos de Pandemia”. A Presidente da Undime-Paraná, Professora Marli Regina Fernandes
da Silva, que é referência no processo de construção da Base Nacional Comum Curricu-
lar, sendo uma das maiores autoridades brasileiras nesse assunto, confirmou presença.
Da mesma forma, a Vice-Presidente Márcia Baldini, como Coordenadora do grupo de tra-
balho do Ensino Fundamental na Undime-Nacional, cujas discussões deverão culminar na
construção de importantes programas de alfabetização. Também deverá participar o Se-
cretário de Educação e do Esporte, Renato Feder, assim como o Secretário Estadual da
Saúde, Beto Preto, para falarem sobre o avanço da vacinação contra a Covid-19, já que
os professores foram incluídos entre os grupos de risco e tiveram prioridade na vacina-
ção. O Ministério da Educação (MEC) deverá se manifestar por meio do Coordenador-
Geral de Formação de Professores da Educação Básica, Alexandre Anselmo Guilherme.
No decorrer do Fórum haverá debate sobre as “Avaliações Diagnósticas e Externas do
contexto político e pedagógico”. E um bate-papo com o Neuropediatra, Dr. Ícaro Bertechi-
ni, e o Psiquiatra, Dr. Fabiano Rosa Agostinho, que contribuirão com reflexões a respeito
da saúde mental e competência socioemocional. O Referencial Curricular do Estado do
Paraná, igualmente será discutido com a participação das Secretarias Municipais de Edu-
cação de Londrina, Apucarana e Cascavel. Ainda será apresentada a plataforma Conviva
Educação, um ambiente virtual oriundo da iniciativa da Undime para ampliar a visão dos
dirigentes ou secretários municipais de educação e suas equipes. No segundo dia do Fó-
rum, além de palestras, haverá eleição para Presidente e Vice-Presidente da Undime,
pleito em que a Conselheira Suplente do CEE/PR, Márcia Aparecida Baldini,  concorre
como Presidente e a Conselheira Titular Marli Regina Fernandes da Silva, como Vice-Pre-
sidente para o biênio 2021 a 2023. Ambas são Dirigentes Municipais de Educação: a pri -
meira em Cascavel; e, a segunda, em Apucarana. O processo eleitoral ocorrerá com a
inscrição de uma única chapa “União e Fortalecimento da Gestão Municipal” que teve re-
presentantes de municípios de pequeno, médio e grande porte. Além da eleição da nova
diretoria, haverá palestras e debates sobre a educação pública municipal, e a inauguração
da sede própria da instituição, instalada no município de Curitiba.  O Professor João Car-
los Gomes disse que é uma enorme satisfação ter duas Conselheiras concorrendo à Pre-
sidência e Vice-Presidência da Undime, pois no Estado do Paraná, dos 399 municípios,
somente 20 possuem Conselho Municipal de Educação, os outros 379 estão trabalhando
com o CEE/PR, em termos de normatização, autorização e reconhecimento. Afirmou que
neste contexto, a representação da Undime no Conselho Estadual de Educação é muito
importante para o desenvolvimento do trabalho, o qual deve sempre discutir com todos os
atores envolvidos para se ter uma educação de qualidade e democrática, em que o aluno
se torna protagonista de sua história. O Presidente do CEE/PR agradeceu ao relato da
Conselheira e disse que por certo ela continuará como Presidente da Undime e como
Conselheira. Em continuidade, agradeceu a presença e as manifestações de todos(as)
os(as) Conselheiros(as), incluindo as assessorias, agradeceu a presença e a compreen-
são 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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