
13 DE SETEMBRO DE 2021 – 08h30min.
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, Clemencia Maria Ferreira Ribas, Décio Sperandio,
Fabiana  Cristina  de  Campos,  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 - Discussão e aprovação das atas da 7ª RO.

II – Expediente
a) avisos e comunicações;
b) indicações e proposições;
c) distribuição de processo.
1)     e-Prot: 17.975.163-1
        Int..:  Comitê LGBT/PR.
        Ass.: Manifestação acerca da aplicabilidade da Resolução CNE/CP n.º 1/2018, de 19/01/2018, na Rede Pública
de Ensino e Privada do Paraná.

Rel.: 
2)   e- Prot.: 18.071.869-9
      Int.: Conselho Estadual de Educação do Paraná
      Mun.: Curitiba
      Ass.: Plano anual de trabalho do CEE/PR para o ano de 2022.
      Rel.: 
3)   e- Prot.: 18.068.598-7 e 18.074.508-4
      Int.: Sindicato das Escolas Particulares – SINEPE/PR e Associação Nacional de Educação Católica do Brasil -
ANEC
      Mun.: Curitiba e Brasília
      Ass.: Pedido de revisão do artigo 29, da Deliberação n.º 04/2021-CEE/PR.
      Rel.: 
III – Ordem do dia

1) e-Prot: 16.895.471-9
        Prot. Físico: 15.211.674-8
       Int..: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
       Mun.: Curitiba
        Ass.: Convalidação da Resolução Seed n.º 3523/2018, de 30 de julho de 2018, em atendimento ao Parecer CEE/
CP      n.º 02/2021, de 19 de março de 2021.
        Rel.:  Marli  Regina Fernandes da Silva, Naura Nanci Muniz Santos, Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Sandra
Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes

 Dec.: Aprovado por unanimidade.
IV - Outros assuntos

A (8.ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 21.ª (vigésima primeira) Sessão,
foi realizada no dia 13 de setembro de 2021, de forma parcialmente online. O Presidente
do  CEE/PR  agradeceu  a  presença  e  a  colaboração  de  todos(as),  em  especial  ao
Conselho  Pleno,  à  Secretária-Geral,  Claudia  Mara  dos  Santos,  à  assessora  Marcia
Helena  Kovalhuk  Pereira,  à  Coordenadora  Pedagógica  Izes  Neira  Kuchpil,  demais
Coordenações  e  servidores  do  CEE/PR,  e  às  assessorias  Jurídica,  Pedagógica  e
Técnico-administrativa. Em continuidade, fez a chamada dos Conselheiros(as), constatou
o número regimental e colocou em discussão e votação as atas da 7ª Reunião Ordinária
e,  não  havendo  manifestações  contrárias, foram  aprovadas  por  unanimidade.  Na
sequência, o Conselheiro Oscar Alves cumprimentou a assessora Terezinha Lima Pereira
pela  qualidade  e  fidedignidade  na  elaboração  das  atas,  bem  como  a  coerência  da
estrutura textual. Neste sentido, o Presidente do CEE/PR ressaltou que o CEE/PR tem,
hoje,  o  privilégio  de  ter  atas  elaboradas  com  rigor  e  fidedignidade  e  refletem  as
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discussões e debates do Conselho Pleno e, igualmente agradeceu e enalteceu o trabalho
da referida assessora. Logo após, o  Presidente do CEE/PR mencionou o processo  e-
Protocolo n.º 17.975.163-1, de interesse do Comitê LGBT/PR., que trata de “Manifestação
acerca  da  aplicabilidade  da  Resolução  CNE/CP n.º  1/2018,  de  19/01/2018,  na  Rede
Pública de Ensino e Privada do Paraná”,  o qual  relembrou que já existe  um Parecer,
inclusive anterior à Resolução do CNE. Em seguida, o Presidente do CEE/PR expôs que
conversou com a Assessora Jurídica Dra. Elza Fagundes da Silva que já havia informado
à Presidência do Órgão que foi  recebido inicialmente um documento da Comunidade
LGBT/PR.  Comunicou  que  foi  elaborada  uma  resposta  administrativa  baseada
exatamente  no  Parecer  do  CEE/PR,  porém,  o  referido  Comitê  reiterou  novamente  a
necessidade de o CEE/PR elaborar uma Nota Técnica às escolas. Entretanto, como o
Órgão  não  elabora  este  tipo  de  documento,  considera  necessário  redistribuir  esse
processo, atribuindo ao Conselho Pleno a decisão de manter o Parecer original ou alterá-
lo  caso  seja  necessário.  Destacou  que  o  Comitê  LGBT/PR questiona  a  questão  da
aplicabilidade do que está  sendo decidido  nas escolas,  razão pela  qual  é  importante
distribuir o processo para análise dessa questão pontual e retornar ao Conselho Pleno
para uma decisão final. Em continuidade, o Conselheiro Oscar Alves solicitou a palavra
para fazer  uma breve explicação.  Disse que o tema ao qual  o Comitê se refere é a
aplicabilidade da Resolução CNE/CP n.º  1/2018. Essa Resolução tem cinco artigos, o
primeiro diz que na elaboração da implementação das propostas e Projetos Pedagógicos
do Sistema de Ensino e Escolas da Educação Básica Brasileiras é preciso assegurar
diretrizes,  práticas  e  objetivos  de  combate  a  quaisquer  formas  de  discriminação,  em
função de orientação sexual, identidade de gênero de estudantes, professores, gestores,
funcionários e respectivos familiares. No seu art. 2º dispões que: “fica instituído por meio
da presente Resolução a possibilidade de uso de nome social de travestis e transsexuais
nos registros escolares da Educação Básica”. No art. 3º diz que: “alunos maiores de 18
anos podem solicitar o nome social durante a matrícula em qualquer momento”. O art. 4º
expõe que “alunos menores de 18 anos podem solicitar o uso do nome social durante a
matrícula,  ou  a  qualquer  momento,  por  meio  de  seus  representantes  legais,  em
conformidade com o dispositivo do art. 1.690 do Código Civil e no Estatuto da Criança e
do  Adolescente.”  O  art.  5º  fala  da  publicação.  Observou  que  o  Parecer  n.º
14/2017-CEE/PR, que serviu de fundamento para a referida Resolução cita, na segunda
página do processo do CEE/PR, que teve origem numa manifestação, que foi um Parecer
da Coordenação do Ministério Público, n.º 4/2009. Ressaltou que o Parecer do CNE cita o
Parecer n.º 3/2016-CEE/PR e coloca, resumidamente, as decisões. Destacou ainda, que
o Parecer do CEE/PR, embora não seja o mais antigo, é o mais completo. Observou que
quando  esteve  no  CNE,  conversou  com  a  Presidente  da  Comissão,  a  Conselheira
Malvina Tania Tuttman, Presidente do Conselho do Rio de Janeiro, que reconheceu que à
época o CNE fundamentou-se no Parecer  do CEE/PR e cumprimentou o Órgão pela
elaboração do documento. O Conselheiro  Oscar Alves destacou que a Comissão que
trabalhou no Parecer n.º 03/2016-CEE/PR era constituída pelo então Conselheiro José
Dorival Peres, Carlos Eduardo Sanches, Dirceu Antonio Ruaro e pelas Conselheiras
Clemência Maria Ferreira Ribas e Sandra Teresinha da Silva. Ressaltou que o trabalho
dessa  Comissão  foi  exaustivo  e  profundo,  os  membros  da  Comissão  consultaram  o
Conselho  de  Psicologia,  o  Conselho  Regional  de  Medicina  e  os  resultados  estão  no
Parecer do CEE/PR e, por sua vez, na Resolução do CNE, que manteve os artigos (1º ao
4º) do Parecer do CEE/PR. Explicou, conforme consta no Parecer do CEE/PR que: “(...)
deve-se exigir a avaliação multiprofissional aos menores de 16 anos de idade. O que se
pretende é que cada caso seja analisado de forma individual, por meio de momentos
dedicados aos adolescentes, outros às suas famílias, além de momentos conjuntos, com
profissionais da área pedagógica, social e psicológica. É preciso agir com razoabilidade.
Pois o imprescindível é que essa avaliação seja efetuada por profissionais capacitados e
o razoável é que esses profissionais estejam ao alcance do interessado, para que ela não
se torne um obstáculo. Daí a necessidade de valer-se da Rede de Proteção Social para
  8ª Reunião Ordinária  - 21ª Sessão - Conselho Pleno- Setembro/2021.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69



auxiliar nessa tarefa”. Diante do exposto, considera que o Parecer é consistente e clarifica
o  assunto  para  as  escolas.  Contudo,  destacou  que  se  o  Presidente  do  CEE/PR
considerar  prudente  sorteá-lo  novamente,  o  novo  relator  poderá  fazer  uma  análise,
embora  considere  desnecessário,  em razão da existência  de  um documento  oficial  e
muito coerente sobre o assunto no CEE/PR. Em continuidade, a Conselheira Maria das
Graças Figueiredo Saad reafirmou que, à época, o assuntou foi muito discutido, inclusive
junto ao Conselho de Medicina. Assim, possivelmente já exista um Parecer pronto, não
havendo necessidade de se debruçar novamente para estudar o assunto. A Conselheira
Sandra Teresinha da Silva expôs que o Parecer é normativo e orienta o Sistema em
relação à documentação, especialmente como devem ser feitos os registros escolares. No
seu  entendimento,  por  meio  do  Parecer  supracitado,  o  assunto  já  está  instituído  e
esclarecido no Estado do Paraná e acredita que o Parecer é suficiente para clarificar o
assunto. Em seguida, o Conselheiro  Flávio Vendelino Scherer disse que acompanhou
as discussões e sugere que o Parecer  seja discutido novamente por  um membro da
Comissão  anterior  que  considere  os  apontamentos  e  estudos  já  elaborados.  A
Conselheira  Taís Maria Mendes sugeriu chamar o representante do grupo, Toni Reis,
para  compreender  melhor  quais  são  as  dúvidas  suscitadas  pelo  referido  Parecer.  O
Conselheiro  Oscar Alves informou que o citado representante, a pedido do Ministério
Público  (MP),  participou de vários  momentos de discussão no CEE/PR e  ficou muito
agradecido, tanto que  provocou o CNE a elaborar uma Resolução sobre o assunto e
elogiou o Parecer do CEE/PR. Após ouvir as manifestações, o  Presidente do CEE/PR
destacou a qualidade do Parecer, enalteceu o árduo trabalho da Comissão e explicou que
o Parecer do CEE/PR é completo, mas  há um item que o CNE não exige, trata-se da
Comissão Multidisciplinar. Destacou que as escolas não possuem estrutura para aplicar
esta exigência, o que torna a ação impraticável, tanto nas escolas privadas quanto nas
escolas particulares. Dessa forma, o intuito da distribuição é decidir se o CEE/PR mantém
ou não essa orientação do Parecer, já que, na prática, apresenta dificuldades com relação
a aplicabilidade. Observou que quem enviou o Ofício foi a Ana Raggio, Coordenadora do
LGBT.  Com a  palavra,  o  Conselheiro  Oscar  Alves disse  que  o  Parecer  do  CEE/PR
estabelece  na  página  7  que  o  MP orientou  a  Comissão  Temporária  disciplinar  para
analisar este caso e acolheu a recomendação do MP, que entendeu que se deve exigir
avaliação  multiprofissional  aos  menores  de  16  anos  de  idade.  É,  portanto,  uma
recomendação do MP face a Lei. É citado no CNE e no Parecer do CEE/PR também, e o
MP fundamentou,  que  menores  de  16  anos,  pelo  Código  Civil,  estão  rigorosamente
incapacitados  de  tomar  decisões.  E  o  MP recomenda  no  documento  que  enviou  ao
CEE/PR que  se  faça  essa  Comissão  Multiprofissional  para  avaliar  as  condições  dos
estudantes envolvidos e que se faça também uso da Rede de Proteção Social, que é uma
Rede pública, para auxiliar nesta tarefa. Assim sendo, a resposta já está dada no Parecer
do CEE/PR. Contudo, reconhece que o assunto é muito complexo para jovens de 16
anos. Destacou que são classificadas no Código Civil três categorias:  acima de 18 anos
não se discute, e mesmo aqueles emancipados; maiores de 16 e menores de 18 anos
têm autonomia  parcial;  e,  menores  de  16  anos  há  incapacidade  total  de  tomada  de
decisões, esta terá de ser requerida pelos pais ou responsáveis. Destacou que o Parecer
do CEE/PR está completíssimo. Na sequência, o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches
observou  que  à  época,  a  Comissão  teve  a  cautela  de  conversar  com os  Conselhos
Regionais  e  tomou os  devidos cuidados para  não  criar  insegurança  nas  direções de
ensino, por isso surgiu a decisão de propor esta Comissão no Parecer. Entende que se
retirá-la,  será mais difícil  para as escolas realizarem as avaliações. Com a palavra, o
Presidente do CEE/PR esclareceu que a solicitação não questiona o mérito e nem será
preciso adentrar nesta questão.  Ressaltou que pode haver um reexame do Parecer, o
que não quer dizer que será feito. Também disse que a orientação do MP é anterior à
Resolução do CNE, que é o último documento. Citou que o último documento é do CNE e
o Parecer do CEE/PR é anterior a este documento. Disse que consultou a Resolução
citada  que  cita  em  seu  Art.  2.º  “Fica  instituída,  por  meio  da  presente  Resolução,  a
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possibilidade de uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da
educação básica”. Mencionou o Art. 3.º “Alunos maiores de 18 anos podem solicitar o uso
do  nome  social  durante  a  matrícula  ou  a  qualquer  momento  sem a  necessidade  de
mediação” e o Art. 4.º “Alunos menores de 18 anos podem solicitar o uso do nome social
durante a matrícula ou a qualquer momento, por meio de seus representantes legais, em
conformidade com o disposto no artigo n.º 1.690 do Código Civil e no Estatuto da Criança
e do Adolescente. Também fez a leitura do Art. 1.690, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro
de  2002,  que  dispõe:  “Compete  aos  pais,  e  na  falta  de  um  deles  ao  outro,  com
exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos, bem como assisti-los até
completarem a maioridade ou serem emancipados”.  Parágrafo único.  “Os pais  devem
decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens; havendo divergência,
poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária”. Neste sentido, explicou
que a solicitação é que se discuta sobre esta norma que consta somente no Parecer do
CEE/PR. Esclareceu que uma resposta administrativa já foi elaborada, contudo, entende
que a resposta, a manifestação deve ser do Conselho Pleno. Cabe ao Colegiado manter
ou não a exigência em tela. Com a palavra, a Conselheira  Sandra Teresinha da Silva
sugeriu como encaminhamento que o processo seja sorteado e o novo relator proceda
com a análise e, conforme a demanda, poderá se reunir com o demandante. No seu
entendimento, merece sorteio e quem for sorteado traz para o CEE/PR as demandas
pautadas.  O  Presidente  do CEE/PR disse  que não será  discutido  o  Parecer  e,  sim,
somente a exigência que só existe no Estado do Paraná, envolve os alunos de 18 anos, e
não há possibilidade de aplicação. Agradeceu e enalteceu o conteúdo do Parecer e fez o
sorteio sendo o Conselheiro Oscar Alves o sorteado. Na sequência, sorteou o processo
e-  Protocolo n.º  18.071.869-9,  de  interesse  do  Conselho  Estadual  de  Educação  do
Paraná, município de Curitiba, que trata do Plano anual de trabalho do CEE/PR para o
ano de 2022, sendo sorteada a Conselheira  Clemencia Maria Ferreira Ribas.  Com a
palavra, o Conselheiro  Flávio Vendelino Scherer expôs que em 2022 comemora-se o
ano do bicentenário da Independência e o CEE/PR não pode ficar omisso a este fato. Em
seguida, o Presidente do CEE/PR sugeriu que o sorteado faça contato com as Câmaras
para que apresentem as metas para 2022. Em continuidade, sorteou os processos e-
Protocolo n.º  18.068.598-7  e  18.074.508-4,  de  interesse  do  Sindicato  das  Escolas
Particulares  –  SINEPE/PR e  Associação  Nacional  de  Educação  Católica  do  Brasil  –
ANEC, municípios de Curitiba e Brasília, que tratam de “Pedido de revisão do artigo 29,
da Deliberação n.º 04/2021-CEE/PR”, sendo sorteado o Conselheiro  Flávio Vendelino
Scherer. Tendo finalizado o expediente, o  Presidente do CEE/PR pautou a Ordem do
dia,  iniciando  com  o  processo  e-Protocolo  n.º  16.895.471-9,  Protocolo  Físico  n.º
15.211.674-8, de interesse da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, município
de Curitiba, que trata de Convalidação da Resolução Seed n.º 3523/2018, de 30 de julho
de 2018, em atendimento ao Parecer CEE/CP  n.º 02/2021, de 19 de março de 2021,  de
relatoria dos(as) Conselheiro(as): Marli Regina Fernandes da Silva, Naura Nanci Muniz
Santos,  Ozélia  de  Fátima  Nesi  Lavina,  Sandra  Teresinha  da  Silva  e  Taís  Maria
Mendes. O  Presidente do CEE/PR questionou a Comissão para saber quem faria  a
leitura e a Comissão pediu que a Conselheira  Sandra Teresinha da Silva o fizesse. A
referida  Conselheira  esclareceu  que  aquela  era  a  última  manifestação  do  Conselho
quanto à questão em pauta, pois há apenas uma situação pendente, que está sendo
discutida pela Bicameral. Em seguida, iniciou a leitura, que foi feita na íntegra. Logo após,
o  Presidente  do  CEE/PR colocou  em  discussão  e  votação,  sendo  aprovado  por
unanimidade. Em continuidade, o Presidente do CEE/PR comunicou que o Secretário de
Estado da Educação e do Esporte (Seed), Renato Feder, instituiu, por meio da Resolução
n.º  3.555/2021 -  GS/SEED, o Comitê Executivo Estadual  do Programa Educa Juntos,
órgão  mobilizador  e  de  acompanhamento  das  estratégias  educacionais  estabelecidas
para a execução dos objetivos do Programa. Representam o CEE/PR neste Programa:
como Conselheira Titular,  Ozélia de Fátima Nesi Lavina e como Conselheiro Suplente,
Flávio Vendelino Scherer. Informou que o Fórum Nacional de Educação tem um novo
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Coordenador para a gestão 2021/2025, o Senhor Manoel Humberto Gonzaga Lima, atual
Presidente  da  União  Nacional  dos  Conselhos  Municipais  de  Educação  (UNCME).
Destacou que no dia 24/08/21 foi realizada a avaliação de desempenho dos servidores do
CEE/PR, pertencentes ao Quadro de Funcionários da Educação Básica - Agente I e II; e,
no  dia  03/09/21  realizou-se  a  avaliação  de  desempenho  das  servidoras  do  CEE/PR,
pertencentes ao Quadro Próprio do Magistério (QPM). Ressaltou que o CEE/PR recebeu
convite para o lançamento do Fórum Paranaense dos Cursos de Pedagogia que ocorreu
no dia 30/08/21, sendo representado pelo Conselheiro Décio Sperandio. Expôs que no
dia 03/09/21 ocorreu a reunião com servidores do Tribunal de Contas do Paraná e os
Conselheiros da Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Ceif), para tratar
do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo (PROGOV), que tem como
objetivo geral estudar, propor, planejar, executar e implementar novo modelo de avaliação
das contas municipais. Informou que o Decreto n.° 8.392/21, de 25/08/21, nomeou novos
Conselheiros para o mandato de 6 anos. A posse acontecerá em Reunião Extraordinária
no dia 29/09/21, às 9h. Destacou que Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos
(ReBEDH) encaminhou ao CEE/PR convite para participação de  Live,  sob o tema: “O
legado de Paulo Freire para a Educação em Direitos Humanos”, que acontecerá no dia
21/09/2021, às 18h. Os expositores serão: Carlos Rodrigues Brandão (Unicamp) e Paulo
Roberto Padilha (IPF-DH), com mediação da professora Ana Klein (Unesp) e o formulário
para  a  emissão  de  certificados  estará  disponível  no  link de
acesso: www.youtube.com/watch?v=KJWZ14MZUok. Comunicou que no dia 09/09/21, os
servidores do CEE/PR retornaram ao trabalho presencial, conforme a Resolução Seed n.º
3047/21 e mediante a Convocação da Presidência do CEE/PR, expedida em 31/08/2021.
Destacou que até dezembro/2021 é necessário concluir os estudos e revisão das quatro
Deliberações, para as quais foram montadas as Comissões, presididas pelos seguintes
Conselheiros(as): Comissão responsável pela Deliberação n.º 09/01-CEE/PR, presidida
pela  Conselheira  Ana  Seres  Trento  Comin;  Comissão  da  EJA,  presidida  pelo
Conselheiro  Jacir  José  Venturi;  Comissão  do  Ensino  Profissional,  presidida  pelo
Conselheiro  Décio Sperandio,  e  da  EAD,  presidida  pela  Conselheira  Christiane
Kaminski.  As  Deliberações  que  tratam  dos  assuntos  mencionados  serão  discutidas,
analisadas  e  concluídas  dentro  do  planejamento  de  2021.  Informou  que  a  Reunião
Extraordinária,  para  efeito  de  calendário,  será  na semana de 06  a  10  de dezembro,
porque do dia 29 de novembro a 03 de dezembro haverá a Reunião Ordinária. Explicou
que  os  assuntos  da  Reunião  Ordinária  serão  discutidos  na  semana  de  06  a  10  de
dezembro. As Deliberações serão discutidas de 29 de novembro a 03 de dezembro, em
reunião presencial  dos Conselheiros no ano de 2021. Pediu aos Conselheiros que se
programem, especialmente aqueles que são de outros municípios para que possam estar
presentes nesta última data. Declarou que tem como objetivo concluir 100% dos trabalhos
envolvendo as Deliberações ainda em 2021. Sugeriu realizar, no dia 01 de dezembro,
quarta  à noite,  o encontro de confraternização entre os servidores e Conselheiros do
CEE/PR. Em continuidade, citou o levantamento dos protocolados que entraram no CEE/
PR,  a  partir  do  dia  13/08/2021  -  CEIF:  56  on-line,  42  e-Protocolo,  08  retornos  de
Diligências on-line, 02 retornos de Diligência e-Protocolo, 01 retorno de Diligência físico,
02 físicos - total: 111. Cemep: 09 - on-line, 71 e- Protocolo, 03 retornos de Diligência e-
Protocolo, 01 retorno de Diligência on-line, 01 retorno de Diligência físico, 03 físicos -
total:  88.  CES: 05 e-Protocolos -  total:  05.  Bicameral:  18 e-Protocolo,  06 retornos de
Diligência  on-line,  02  retornos  de  Diligência  físico,  10  on-line  -  total:  36.  Assessoria
Técnica: 04 e-Protocolo – total – 04. Pleno: 04 e-Protocolo – total: 04. Total geral: 248
protocolados.  Com  a  palavra  o  Conselheiro  Flávio  Vendelino  Scherer lembrou  do
centenário  de  Paulo  Freire  e  que  familiares,  professores  e entidades  celebraram  a
memória e o legado desse educador,  apontado como um revolucionário e como uma
referência para a educação, no Brasil e no mundo. Também falou do centenário do frade
franciscano e cardeal brasileiro dom Paulo Evaristo Arns, morto em 2016. Paulo Evaristo
Arns nasceu em Forquilhinha (SC) no dia 14 de setembro de 1921. Foi ordenado padre
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aos 24 anos. Em outubro de 1970, durante a ditadura militar, foi  designado arcebispo
metropolitano de São Paulo. Atuou contra a violência e a violação de direitos humanos.
Denunciava mortes e torturas perpetradas pelas autoridades. Celebrou na Catedral da Sé
homenagens às vítimas do regime militar. Na sequência, registrou os 70 anos de sua
chegada  no  Estado  do  Paraná.  Disse  que  participou  da  formação  e  da  história  do
município  de  Toledo  e  região  e  já  prestou  muitos  serviços  em  prol  da  educação
Paranaense.  Antes  de  finalizar,  o Presidente  do  CEE/PR  cumprimentou  os
aniversariantes do mês de setembro: dia 06/09 - Ozélia de Fátima Nesi Lavina; 13/09 -
Renata Cristina; 18/09 - Elza Fagundes da Silva; 25/09 - Carlos Eduardo Sanches e 29/09
-  Lucineide  Gurski.  Na  sequência,  agradeceu  a  presença  e  as  manifestações  dos
Conselheiros(as),  incluindo as assessorias,  bem como 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, Terezinha Lima Pereira, assessora técnico-administrativo do CEE/PR, que assino
com  o  Senhor  Presidente  João  Carlos  Gomes e  os(as)  Senhores(as)
Conselheiros(as).

  8ª Reunião Ordinária  - 21ª Sessão - Conselho Pleno- Setembro/2021.

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

244


