
16 DE AGOSTO DE 2021 – 08h30mn.
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,  Fabiana  Cristina  de  Campos,  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 - Discussão e aprovação das atas da 6.ª RO.
II - Expediente a) avisos e comunicações; 
b) indicações e proposições. 
III – Ordem do dia 

1) Deliberação CEE/PR n.º xx/21 e-Protocolo n.º 17.568.435-2 
2) Int..: Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 
3) Ass.: Normas para o retorno das atividades presenciais e organização do ano letivo de 2021 no Sistema 

Estadual de Ensino do Estado do Paraná. 
4) Rel.: Carlos Eduardo Sanches, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, Jacir Bombonato Machado, Jacir José 

Venturi, Rita de Cassia Morais e Taís Maria Mendes. 
5) Dec.: 

IV - Outros assuntos 
A (7.ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 17.ª (décima sétima) Sessão, foi
realizada no dia 16 de agosto de 2021, a distância, e por dispositivo eletrônico, com fun-
damento 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, decor-
rente do Novo Coronavírus – COVID-19, e posteriormente pelo Decreto Governamental
n.º 6.637, de 20/01/2021. Em consonância com o artigo 7.º do primeiro Decreto, os titula-
res dos Órgãos e entidades compreendidos no seu artigo 1.º poderão, após análise justifi -
cada da necessidade administrativa, e dentro da viabilidade técnica e operacional, sus-
pender total ou parcialmente o expediente do Órgão ou entidade, assim como o atendi-
mento presencial ao público, bem como instituir o regime de teletrabalho para servidores,
resguardando, para manutenção dos serviços considerados essenciais, quantitativo míni-
mo de serviços em sistema de rodízio, através de escalas diferenciadas e adoções de ho-
rários alternativos. Com este embasamento, o Presidente do CEE/PR, João Carlos Go-
mes, agradeceu a presença e a colaboração de todos(as), em especial a do Conselho
Pleno, à Secretária-Geral, Claudia Mara dos Santos, à Assessora Marcia Helena Kova-
lhuk Pereira, à Coordenadora Pedagógica Izes Neira Kuchpil, à Assessoria Jurídica, e às
demais Coordenações e Assessorias Pedagógica, Técnico-administrativa e aos servido-
res do CEE/PR. Em continuidade, fez a chamada dos Conselheiros e constatou o número
regimental. Em seguida, colocou em discussão e votação as atas da 6ª Reunião Ordinária
de 2021, e não havendo objeções, foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, inici-
ou os avisos e comunicações. Citou o e-mail recebido da Promotoria de Justiça de Prote-
ção à Educação de Curitiba (PJEduc) encaminhando o Ofício n.º 518/2021, expedido pela
Promotora Ana Lúcia Longhi Peixoto, que “Solicita as Deliberações exaradas pela Câmara
do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (CEMEP), entre os
dias 15 à 19/03/2021”, o qual foi respondido por meio do Ofício n.º 176/2021-CEE/PR,
com as Deliberações solicitadas. Mencionou o e-mail recebido da Diretoria de Educação
(Deduc) encaminhando o Ofício n.º 44/2021 (Deduc/Seed), expedido pelo Senhor Roni
Miranda Vieira, Diretor de Educação, convidando os redatores das Diretrizes Curriculares
Complementares para o Ensino Médio do CEE/PR para participarem, na segunda semana
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de agosto, do webinário sobre o assunto em tela. Essa ação visa comunicar o Sistema
Estadual de Educação sobre as premissas dos documentos que a compõem. Expôs que a
Seed também apresentou ao CEE/PR o Referencial Curricular e a Escuta realizada aos
estudantes e o Órgão respondeu à mantenedora, através do Ofício n.º 177/2021-CEE/PR,
que os representantes indicados a participarem do evento realizado no dia 10/08/2021, às
9 horas, foram a Conselheira Naura Nanci Muniz Santos e o Conselheiro Oscar Alves.
Citou o e-mail recebido do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educa-
ção (FONCEDE), encaminhado pela Senhora Hinelita Aguiar, o qual expõe: “Por solicita-
ção do Presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação,
Conselheiro Osvaldir Ramos, encaminhamos o Ofício-Circular n.º 30/2021, da Secretaria
de Educação Básica, que solicita indicações de profissionais para compor a Comissão
Técnica do Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD”. Observou que os
Conselheiros(as) que tiverem interesse e disponibilidade para participarem devem deixar
o nome com a Secretaria do CEE/PR para encaminhamento. Mencionou o e-mail recebi-
do da Comissão de Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação – OAB/PR, Cu-
ritiba, encaminhando o Ofício n.º 843/2021-GP, expedido pelo Senhor Victor Hugo Baluta,
Presidente da referida Comissão, que trata da “Falta de Funcionários nas Escolas Públi-
cas do Estado do Paraná” e solicita esclarecimentos do CEE/PR acerca do funcionamento
das Escolas Públicas do Estado diante do retorno das atividades escolares neste segundo
semestre. Destacou que esta correspondência está sendo respondida destacando as atri-
buições do CEE/PR. Em seguida, o Presidente do CEE/PR relatou a entrega Oficial da
Deliberação n.º  04/2021-CEE/PR ao Secretário de Estado da Educação e do Esporte
(Seed), Renato Feder, ocorrida no dia 06/08/2021, às 10h30min., com a participação de
Conselheiros(as)  que,  sendo,  sequência,  homologada pela Seed e pelo Secretário  de
Educação do Estado. Observou que hoje, o Estado do Paraná está entre os quatorze es-
tados da Federação que já têm a homologação deste assunto por meio de Deliberação.
Destacou a participação do  Vice-Presidente e Conselheiro  Jacir José Venturi na 30ª
Reunião do Paranaeducação, que ocorreu no dia 28/07/2021, às 9h., representando o
CEE/PR. Ressaltou a participação do Conselheiro Oscar Alves na Reunião da Comissão
de Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia Legislativa do Paraná, com o tema “A
Reforma do Ensino Médio e impactos aos docentes e estudantes”, marcada para o dia
04/08/2021 e transferida para o dia 11/08/2021, às 9h. Mencionou a participação do Con-
selheiro  Flávio Vendelino Scherer na Cerimônia de Posse da Presidente e Vice-Presi-
dente do CME, gestão 2021 – 2023, no dia 10/08/2021, às 8h30min, no Auditório da Asso-
ciação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), Cascavel/PR. O Conselheiro Flavio
Vendelino Scherer também participou representando o CEE/PR, no dia 06/08/2021, na
posse e entrega de prêmios a diretores do Núcleo Regional de Toledo. Além disso, na
ocasião, ministrou, em Cascavel, palestra de formação aos Conselheiros e destacou que
uma das metas da Presidência da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Esta-
do do Paraná (Undime) é organizar ao máximo os Sistemas Municipais de Ensino no Es-
tado. O Presidente do CEE/PR agradeceu a importante participação do Conselheiro Flá-
vio Vendelino Scherer nos eventos mencionados. Em seguida, informou que participou
de dois eventos representando o CEE/PR, nos quais também se fizeram presentes o
Vice-Presidente,  Jacir  José Venturi e a Conselheira  Christiane Kaminski,  acompa-
nhando o Secretário de Estado da Educação e do Esporte (Seed), Renato Feder: um na
quinta-feira (12/08/21), com a presença do Governador Carlos Massa Ratinho Junior; e
outro, na sexta-feira (13/08/21), com a presença do Vice-Governador, Darci Piana. Este
último, contou com a presença de 32 chefes de Núcleos Regionais de Educação e 160
(Cento e sessenta) escolas que foram premiadas recentemente em função do resultado
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A pedido do Secretário Rena-
to Feder, os representantes do CEE/PR fizeram uso da palavra destacando a importância
do Órgão para o Sistema Estadual de Educação do Estado, bem como suas principais
atribuições. Em seguida, informou e recepcionou as novas servidoras ao CEE/PR: Beatriz
Amaral Ferreira da Silva, Bacharel e licenciada em Química e em História pela Universi-
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dade Federal do Paraná e Especialista em Educação Ambiental e a Prática Escolar, e em
Educação de Jovens e Adultos; atuou na Seed/PR na Coordenação de Estrutura e Funci-
onamento (CEF), no Sistema de Administração Escolar (SAE) e no Portal Dia a Dia Edu-
cação. Também destacou a vinda da servidora Lucineide Gurski,  licenciada em Letras
pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, especialista
em Letras e Literaturas. Atuou na Seed/PR, como Assessora Pedagógica da Superinten-
dência da Educação e integrou a Assessoria do Departamento de Acompanhamento Pe-
dagógico da Diretoria de Educação. Em continuidade, citou o levantamento dos protocola-
dos que entraram no CEE/PR, a partir do dia 09/06/2021. Ceif: 40 on-line, 36 e-protocolo,
01 físico, 12 retornos de Diligências on-line, total: 89 protocolados. Cemep:13 on-line, 73 -
e-protocolo, 01 físico, 02 retornos de Diligências e-protocolo, 06 retornos de Diligência on-
line, 01- retorno de Diligência física, total: 96 protocolados. CES: 10 e-protocolo, total: 10
protocolados. Bicameral: 11 e-protocolo, 13 on-line, 08 retornos de Diligências on-line, 02
retornos de Diligências e-protocolo, 02 retornos de Diligências físicas, total: 36 protocola-
dos. Assessoria Jurídica: 10 protocolados, total: 10 protocolados. Presidência: 04 e-proto-
colo, total: 04 protocolados. Total geral: 245 protocolados. Em seguida, a Conselheira Taís
Maria Mendes solicitou a palavra, sendo concedida pelo Presidente do CEE/PR. Desejou
boas-vindas às novas servidoras e mencionou preocupação com o rankeamento que, na
sua percepção, a Seed insiste em fazer entre as escolas. Reconhece a importância do re-
conhecimento do trabalho das escolas, mas entende que os resultados do Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica (IDEB) são diagnósticos e devem ser usados para
que o Estado e a Seed estabeleçam políticas públicas e investimentos para as escolas
que não conseguiram alcançar os resultados desejados. Considera essa responsabiliza-
ção para que as escolas alcancem o IDEB, lançada sob os gestores, diretores e funcioná-
rios das instituições muito perigosa. Destacou que o universo que se tem nas escolas do
Estado do Paraná é muito grande, sobretudo o universo de condições pedagógicas e es-
truturais. Entregar certificados para algumas escolas e outras não é delicado. Entende
que a política deveria ser outra, já que o IDEB tem outro objetivo, de um diagnóstico, que
envolve valorização do magistério, dos funcionários(as) das escolas, dos professores, for -
mação docente e outros aspectos.  Acredita  que nos últimos anos houve distorção do
IDEB, na forma de rankeamento entre as escolas. Também citou que, desde o ano passa-
do há a retirada dos alunos da chamada, e não se sabe se estes alunos se evadiram ou
não. Na sua acepção, o IDEB tem alcance maior que premiação e/ou certificado para ser
levado às escolas. Com a palavra, o Presidente do CEE/PR destacou que o Secretário
de Estado da Educação e do Esporte (Seed), Renato Feder, no evento específico sobre
este assunto, o de sexta-feira, muito enalteceu e valorizou o Sistema Estadual de Educa-
ção. Disse que ficou feliz ao ver que escolas pequenas, de municípios pequenos, foram
premiadas. Acredita que a Seed certamente irá considerar os resultados do IDEB para in-
vestir em políticas públicas em prol da melhoria da Educação do Estado. Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente do CEE/PR 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, Marcia Helena Kovalhuk Pereira, Secretária ad hoc do CEE/PR, que assino com o
Senhor Presidente João Carlos Gomes e os(as) Senhores(as) Conselheiros(as).
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