
17 DE SETEMBRO 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,  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 - Expediente 
a) avisos e comunicações; 
b) indicações e proposições; 
c) distribuição de processo. 

1) e-Prot: 17.386.372-
1 Int..: Colégio Irmão Mário Cristóvão – TECPUC – Ensino Médio e Profissional. 
Ass.: Pedido de reconsideração do indeferimento exarado pelo Parecer CEE/CEMEP n.º 240/2020, de 01/09/2020. 
Rel.: 
II - Ordem do dia 
Presença do Major Murilo Cezar Nascimento, da Coordenação Estadual Pedagógico do Programa Brigadas 
Escolares/Chefe da Divisão de Gestão de Riscos da Defesa Civil e equipe. 
Ass: Exposição da edição da Lei do Programa Brigadas Escolares - Defesa Civil na Escola, que tem a intenção de 
expansão aos municípios. 
III - Outros assuntos

A (8.ª) Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 22.ª (vigésima segunda) Ses-
são, foi realizada no dia 17 de setembro de 2021, de forma parcialmente online. O Presi-
dente 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 Hele-
na Kovalhuk Pereira, à Coordenadora Pedagógica Izes Neira Kuchpil, demais Coordena-
ções e servidores do CEE/PR, e às assessorias Jurídica, Pedagógica e Técnico-adminis-
trativa. Com este embasamento, o Presidente do CEE/PR fez a chamada dos Conselhei -
ros(as),  constatou  o  número  regimental  e  distribuiu  o  processo  e-Protocolo  n.º
17.386.372, de interesse do Colégio Irmão Mário Cristóvão – TECPUC – Ensino Médio e
Profissional, que trata de Pedido de reconsideração do indeferimento exarado pelo Pare-
cer CEE/CEMEP n.º 240/2020, de 01/09/2020. Por questão de ordem, o Conselheiro Os-
car Alves esclareceu que o Regimento diz que o relator deve ser outro e não que se deve
excluir os demais membros da Câmara, no caso a Cemep- Câmara do Ensino Médio e da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Assim sendo, somente a Conselheira Ana
Seres Trento Comin não participou do sorteio por ser a primeira relatora do referido pro-
cesso. Por meio de sorteio e exclusão da Conselheira relatora, a Conselheira Ozélia de
Fátima Nesi Lavina foi sorteada e o Presidente do CEE/PR observou que o trâmite do
processo ficou comprometido por razões diversas, por isso pediu que se desconsiderasse
a intempestividade e discutisse somente o mérito. Na sequência, o Presidente do CEE/
PR recepcionou e deu as boas-vindas ao Major Murilo Cezar Nascimento, da Coordena-
ção Estadual Pedagógica do Programa Brigadas Escolares/Chefe da Divisão de Gestão
de Riscos da Defesa Civil e equipe. A Presença do referido Major no CEE/PR teve como
objetivo tratar da exposição da edição da Lei do Programa Brigadas Escolares - Defesa
Civil na Escola, que tem a intenção de expansão aos municípios. Antes do seu pronuncia-
mento,  o  Presidente do CEE/PR informou aos presentes a forma de organização do
CEE/PR, incluindo a forma de indicação do Presidente. Disse que o Conselho é formado
por 19 Conselheiros, nomeados pelo Governador do Estado do Paraná. Desses 19, três
são representantes oficiais da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e Assembleia Legislativa do Estado do Pa-
raná (ALEP). O Presidente é um cargo de livre nomeação do Governador e não tem dura-
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ção, podendo ser interrompido a qualquer momento por ele. A Vice-Presidência é eleita
por seus pares, a cada dois anos. Explicou que o Conselho Estadual de Educação do Pa-
raná (CEE/PR) realiza, periodicamente, Reuniões Ordinárias com o propósito de discutir
temas e deliberar matérias, conforme o Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Pleno.
Os temas e as matérias são analisados pelos membros das três Câmaras, composta por
seis Conselheiros: Câmaras da Educação Infantil  e do Ensino Fundamental (CEIF), do
Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (CEMEP), da Educação
Superior (CES) e da Bicameral (composta pela CEIF e CEMEP), sendo de responsabilida-
de do Presidente de cada Câmara supervisionar e coordenar as reuniões e trabalhos, pro-
movendo as medidas necessárias ao cumprimento das suas finalidades; estabelecer a
pauta de cada sessão, dando ciência aos seus membros e outras atribuições.  Declarou
que o Estado do Paraná tem aproximadamente 2.150 escolas de ensino Básico e Univer-
sitário e aproximadamente um milhão e cem alunos. Há, também, 8.700 escolas munici-
pais e um milhão de alunos. As escolas privadas totalizam 1.800 e aproximadamente um
milhão de alunos. Na sequência, em nome dos Conselheiros, concedeu a palavra ao re-
presentante do Programa Brigadas Escolares - Defesa Civil na Escola, Major Murilo Cezar
Nascimento, o qual expôs que o Programa é uma parceria entre a Coordenadoria Estadu-
al de Defesa Civil, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) e a Secreta-
ria de Estado da Segurança Pública – Corpo de Bombeiros. Foi criado pelo Decreto Esta-
dual n.° 4.837/2012, institucionalizado pela Lei n.° 18.424/2015 e regulamentado por meio
do Decreto Estadual n.° 4587/2016, e visa disseminar uma cultura prevencionista, bem
como promover adequações das edificações escolares em atendimento às Normas de
Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros – PR. Destacou que o Pro-
grama Brigadas Escolares possui três eixos basilares: a formação e capacitação de briga-
distas escolares; a execução de simulados de abandono emergencial das edificações es-
colares, e a adequação das instalações físicas das instituições estaduais de ensino ao
Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros. Citou que, em
2020, o referido Programa capacitou 59.737 brigadistas escolares, promoveu 50.572 si -
mulados  de  abandono  emergencial  de  edificação  escolar,  adquiriu  25.711  extintores,
31.185 luminárias de emergência, 85.153 placas de sinalização de rotas de fuga e saída
de  emergência  e  6.172  Certificados  de  Conformidade  emitidos  conforme  o  Decreto
4.587/2016. A agilização dos referidos certificados é resultado da desburocratização que
aconteceu devido à implantação do Sistema de Gestão Informatizada nas Brigadas, fato
que objetiva a integração dos bancos de dados da Seed e do Corpo de Bombeiros e De-
fesa Civil, possibilitando fornecer informações atualizadas e imediatas para tomada de de-
cisão, planejamento e gestão do Programa. Consequentemente, a emissão dos certifica-
dos que antes demorava meses, agora é feita imediatamente. Também no último ano que
findou, houve inserção do coeficiente de emissão do Certificado de Conformidade na ava-
liação das Chefias dos Núcleos Regionais de Educação - NREs; realização de reunião
online, “meet”, com equipe dos NREs que atingiram 100% de emissão dos Certificados de
Conformidade, com participação do Supervisor da SEED; início do projeto piloto no NRE
da Área Metropolitana Sul, com a finalidade de identificar gargalos e sugerir alternativas,
bem como levantar dados para propor metodologias e definir a sequência de adequação
das unidades escolares, contribuindo na definição de cronogramas e prioridades de traba-
lho. Além disso, neste ano, houve destaque para nove NRE´s que atingiram 100% da
Emissão dos Certificados de Conformidade das instituições de Ensino de sua jurisdição,
que é o documento que indica que a unidade escolar atende de forma integral os requisi-
tos mínimos de segurança estabelecido no Decreto n.º 4587 de 2016, imprimindo assim
uma marca importante para a Coordenação do Programa Brigadas Escolares e para toda
a Comunidade Escolar, são eles: Apucarana, Cianorte, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Loanda, Pi-
tanga, Umuarama e União da Vitória. Outra ação importante do Programa Brigadas Esco-
lares foi a criação do Sistema SISBRIGADAS, o qual foi gerado com vistas a agilizar todo
o processo de emissão do certificado e permitir melhor controle e gestão, pois é um siste-
ma informatizado em que a interação entre todas as pessoas envolvidas - brigadistas, di -
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retores, Defesa Civil Estadual e FUNDEPAR - acontece de maneira muito mais rápida, di-
minuindo significativamente o tempo de emissão do Certificado de Conformidade. O Siste-
ma, que havia sido implementado em 2019, inicialmente para 7 (sete) NRE’s, no ano de
2020 passou a contemplar a integralidade dos 32 (trinta e dois) NRE ́s, permitindo avanço
significativo no controle e na gestão referente à emissão dos Certificados de Conformida-
de para as Unidades Escolares Estaduais. O referido Programa também conta com a Co-
ordenação Estadual Pedagógica, onde o Major Murilo Cezar Nascimento é o Coordena-
dor. Esta tem a responsabilidade, através das instituições envolvidas, de elaborar, progra-
mar e executar as capacitações e formação de Brigadas Escolares nas Instituições Esta-
duais de Ensino, nas modalidades Ensino à Distância (EaD) e Presencial, bem como ca-
pacitação das Coordenações regionais e locais, supervisão e a viabilização do material de
apoio para as capacitações e para os exercícios semestrais de abandono emergencial de
edificações, além da supervisão da formação dos Brigadistas Escolares. Mediante essas
ações, a Coordenação Estadual Pedagógica tem como meta para 2021 atingir 90% da
emissão dos Certificados de Conformidade; implementar o sistema SISBRIGADAS para
todas as escolas conveniadas e ofertar a 16ª capacitação do Curso de Formação de Bri-
gada Escolar, previsto para o 2º semestre de 2021. O Presidente do CEE/PR declarou
que o Conselho Estadual de Educação tem colaborado com o Programa por meio de ori -
entações emitidas às escolas no que diz respeito à Brigada Escolar. Para o Presidente do
CEE/PR,  João Carlos Gomes, o trabalho desenvolvido por toda a equipe tem sido de
fundamental importância para o bom funcionamento das instituições de Ensino no Estado
do Paraná. Também ressaltou que é uma excelente ideia ampliar o atendimento da Briga-
da Escolar pois vem ao encontro do que se deseja para as escolas. Com a palavra, o
Conselheiro Jacir Bombonato Machado disse que o Presidente da Associação do Muni-
cípios do Paraná (AMP) tem uma preocupação muito grande com a demanda das escolas
e que estas encontram grandes dificuldades para apresentar o Certificado do Corpo de
Bombeiros e tem certeza de que a Brigada Escolar será parabenizada pela iniciativa. O
Conselheiro  Flávio Vendelino Scherer expôs que o município de Toledo apresenta  os
mesmos problemas e dificuldades e considerou imprescindível a alternativa pensada para
a emissão dos Certificados, já que muitos municípios não têm condições de resolver, pois
herdaram instituições antigas e não tem como se adequar. Também relatou que gostaria
que o Programa se estendesse a todos os municípios. Disse que é preciso superar as ne-
cessidades de segurança, pois os municípios não podem se quebrar para atender apenas
a uma demanda. A Conselheira Clemencia Maria Ferreira Ribas cumprimentou o Major
e disse que a Ceif está muito satisfeita com esse contato e agradeceu-lhe pela presença
no CEE/PR. O Conselheiro Oscar Alves também cumprimentou e parabenizou o Major e
todos que participam desse Programa. Destacou que esse Programa nasceu em razão e
de uma reinvindicação do CEE/PR, depois se transformou em Lei n.º 18.424/2015 e foi re-
gulamentado pelo Decreto n.º 4587/2016. Trata-se de um Programa ímpar no Brasil todo.
Mencionou o caso de um incêndio no município de Cambará, onde havia sido implantado
somente a primeira etapa do treinamento, e embora o prédio tenha sido destruído, nin-
guém ficou ferido. No seu entendimento, o Programa presta um grande serviço às escolas
do Estado. Inclusive o Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe) reivindicou a inclusão
desse Programa em suas escolas por se tratar de um Programa que vai além da preven-
ção de incêndio, trata da segurança. Com a palavra, o Major Murilo posicionou-se dizendo
que a sua equipe é reduzida, porém justa. Disse que tem recebido de outros profissionais,
especialmente da professora Juliana Cajueiro, grande defensora da expansão do Progra-
ma a todos os municípios e que o acompanha desde a sua gênese e tem uma memória
institucional do Programa. Citou o Relatório Anual do Programa, quantas escolas estão
adequadas, quantas estão buscando se adequar e ressaltou que as informações do Pro-
grama estão sendo colocadas no site da defesa Civil, no sentido de torná-las acessíveis à
comunidade. Na sequência, o Conselheiro  Flávio Vendelino Scherer questionou se há
interesse em atender municípios que têm Sistema de Ensino e foi explicado que será por
adesão. O Vice-Presidente e também Conselheiro, Jacir José Venturi, louvou a presen-
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ça do Major e disse que em todas as reuniões da Cemep são feitas referências ao traba-
lho de vistoria do Corpo de Bombeiros que, realmente, é de fundamental importância.
Também louvou e enalteceu a atuação nas escolas públicas. Disse que não se manifestou
antes para não comprometer a explanação de tão grandioso projeto que agora se estende
para as escolas municipais em forma de adesão. Como representa 1.800 escolas priva-
das do Paraná, cerca de quase um milhão de alunos, evidentemente, no momento oportu-
no, há interesse dessa Rede de incorporar o referido Programa, na forma de adesão.
Destacou o crescimento na qualidade do trabalho do Corpo de Bombeiros. Disse que há
10 ou 12 anos atrás, quando estava na linha de frente de escolas privadas enquanto dire-
tor e sócio proprietário e, à época, as dificuldades eram extremadas. As escolas recebiam
uma primeira equipe, representada geralmente por um Cabo e um Soldado, que estabele-
ciam um checklist, muitas vezes de até 15 (quinze) itens, as escolas atendiam as exigên-
cias, quando vinha a segunda equipe estabelecia novos critérios, muitas vezes de forma
contraditória. Não havia normatização, critérios, o que atrapalhava a gestão das escolas.
Hoje há, de fato, uma normatização, e concluiu que se em algum momento, tão logo seja
viável, e o Corpo de Bombeiros puder ampliar o Programa para as escolas privadas esta
Rede tem interesse. Com a palavra, o Major agradeceu a manifestação do  Vice-Presi-
dente e declarou que faz parte dos objetivos do Programa contemplá-las e que o Corpo
de as Bombeiros irá trabalhar para esta finalidade. Declarou ainda que é consciência  do
Comandante do Corpo de Bombeiros e também intenção da Secretaria de Educação e do
Esporte (Seed) que, num momento posterior, após atender à rede pública municipal, al-
cançar as instituições particulares. Talvez não aconteça na velocidade desejada, mas o
trabalho tem sido árduo em busca de alcançar toda a comunidade escolar, tanto do Esta-
do, quanto dos Municípios, sem esquecer das instituições particulares. Destacou que o
Programa é interessante e importante, e tem muito a crescer com a adesão da Rede parti -
cular. Complementando a fala do Vice-Presidente, declarou que é Policial Militar do Cor-
po de Bombeiros, como muitos aqui da Coordenação Estadual são policiais ou bombeiros
militares, e uma de suas primeiras atribuições na carreira, no início do ano de 2000, foi
justamente vistoriar o Corpo de Bombeiros, e realmente, a regulamentação da instituição
era bastante reduzida em volume de legislação e normatização. Explicou que há 10 anos,
o Corpo de Bombeiros passou por uma reestruturação normativa muito grande, que resul -
tou em novas normas, mais extensas, específicas e objetivas. Disse que eventualmente
são demandados por alguma diferença entre uma vistoria inicial e uma posterior, mas re-
almente não é uma constante, uma vez que a vistoria, atividade preventiva de fiscalização
do Corpo de Bombeiros, no decorrer dos anos, foi ficando mais técnica e específica, con-
sequentemente, reduzindo eventuais divergências de interpretação. Declarou ser de gran-
de importância poder compartilhar com o Conselho algo que antes dificultava o trabalho e
que agora, com esta reestruturação e normatização foi possível reduzir e agilizar os traba-
lhos com as escolas, que passaram a ter um atendimento muito melhor. Na sequência, o
Presidente do CEE/PR dirigiu-se ao Major Murilo Cezar Nascimento e a todos os mem-
bros de sua equipe e, em nome do Conselho, agradeceu a exposição tão valiosa em ter-
mos de esclarecimentos sobre os resultados do Programa. Destacou que para os parana-
enses é um orgulho ter no Estado um Programa como este, que se destaca em nível naci-
onal como um dos Programas que atende aos anseios nessa área de prevenção e orien-
tação. Reafirmou, em nome de todos os Conselheiros e servidores que atuam no CEE os
agradecimentos pela presença do Major e sua equipe, e cumprimentou-lhes pelo trabalho
desenvolvido nessa e em outras áreas, mas principalmente nesse assunto. Acenou para a
importância e abertura de diálogos sempre que se fizer necessário e disponibilizou o Con-
selho para protagonizar com o Corpo de Bombeiros discussões e debates que venham a
melhorar a qualidade da Educação paranaense. O referido Major agradeceu novamente e
mencionou a intenção do Comandante, Coronel Fernando, de estar presente no CEE/PR,
porém, estava impossibilitado em razão de outros compromissos assumidos anteriormen-
te, mas enviou cumprimentos ao CEE/PR em nome da Defesa Civil Estadual colocando-
se à disposição. Disse estar satisfeito por conhecer um pouco mais da história do Progra-
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ma, explicada pelo Conselheiro Oscar Alves, e expôs que o Órgão é mais que um parcei-
ro do Programa, até mesmo mentor e, com certeza sobre os Atos Regulatórios, esse en-
tendimento do Conselho deu força e vigor para uma adesão massiva ao Programa, em
um momento tão difícil de mudança de cultura. No seu entendimento, os resultados foram
potencializados pelas ações do Conselho, restando-lhe profundos agradecimentos. Na se-
quência, o Presidente do CEE/PR agradeceu e enviou cumprimentos respeitosos a todos
os senhores e senhoras da Defesa Civil. Destacou que foi muito importante a explanação
do Major. Além disso, observou que a questão da Rede Municipal vem ao encontro daqui-
lo que a Educação necessita para o seu bom funcionamento. Reconheceu nas palavras
do Vice-Presidente a importância da adesão da rede privada. Na sua acepção, o Progra-
ma extrapola o âmbito da escola, pois executa atividades educativas que os estudantes
levarão para a vida. Em continuidade, informou sobre a divulgação de duas Portarias: n.º
14/21-CEE/PR, que institui uma Comissão Especial Temporária para estudos sobre dele-
gação de competência de Atos Regulatórios do Sistema Estadual de Ensino do Paraná,
que terá como membros a Conselheira Ana Seres Trento Comin (Presidente), e as Con-
selheiras Maria das Graças Figueiredo Saad e Marli Regina Fernandes da Silva. Essa
Comissão terá um prazo de 60 dias para apresentar uma proposta para o Conselho Pleno
do Conselho Estadual de Educação; e a Portaria n.º 15/21-CEE/PR, que institui também
uma Comissão Temporária para promover estudos sobre proposta de credenciamento e
autorização prévia para funcionamento de Instituições de Ensino das  Redes Públicas e
Particulares no Paraná. Essa Comissão terá como Presidente o Conselheiro Oscar Alves
e como membros o Conselheiro  Carlos Eduardo Bittencourt Stange e a Conselheira
Naura Nanci Muniz Santos. Na primeira Comissão foram indicadas como assessoras:
Margarete de Souza, Marcia Buzatto e Rosana. E, na segunda, as assessoras: Adriana
Boiko, a Dra. Elza Fagundes da Silva e Stela Celi. Também informou que houve uma in-
dagação do setor específico da Seed sobre a questão da EJA, entendendo que alguns
pontos poderiam estar divergentes entre a Deliberação do CEE/PR e a normatização do
Conselho Federal de Educação. Baseado nessa questão foi realizada uma consulta, elen-
cando as questões oficialmente ao Conselho Nacional de Educação que as respondeu no
final da semana passada. Sobre este assunto, solicitou à Secretaria que encaminhasse a
todos os Conselheiros(as) o Ofício e o anexo de consulta, porque uma consulta é um ofí-
cio de encaminhamento e mais o anexo, feito pela Presidência do Conselho Estadual de
Educação, é a resposta ao ofício contendo a resposta do Conselho Nacional de Educa-
ção. Informou ainda que foram doados dois livros ao Conselho Estadual de Educação, da
Escritora Chloris Casagrande Justen. Os títulos são: Jogo de Luz – Poemas e Ética e Ou-
tros Ensaios, e os exemplares estarão disponíveis para quem tiver interesse, na Biblioteca
do CEE. Comunicou que o CEE/PR recebeu um e-mail encaminhado pela Vice-Diretora
do Setor de Educação da Universidade Tecnológica do Paraná, Odisséa Boaventura de
Oliveira,  solicitando a indicação de um representante  do Conselho para  compor  uma
mesa redonda como palestrante e abordar a Deliberação n.º 04/2021, de modo remoto,
cujos debates serão em torno de temáticas relevantes para a “Formação de educadores e
educadoras sobre o tema Novo Ensino Médio”, que acontecerá dia 15 de outubro, das 19
às 21 horas, remotamente e solicitou que o Conselheiro Oscar Alves, que presidiu esse
trabalho, que indique a representação para participar desse evento, para que seja infor -
mado à Universidade Tecnológica do Paraná. Citou o recebimento do Ofício n.º 101/2021
do MEC, expedido pelo Secretário de Educação Profissional e Tecnológica, convidando o
CEE/PR para participar da Solenidade de Abertura da Semana Nacional da Educação
Profissional e Tecnológica, que abordará o tema “Educação Profissional e Tecnológica –
Um caminho para o Futuro”, a ser realizada dia 23/09/2021, às 10 horas, no Centro de
Convenções, em Brasília. Por ser um evento presencial, torna-se um pouco mais difícil a
presença, mas fica o Convite que também será encaminhado aos senhores(as) Conse-
lheiros(as). Comunicou que a Universidade Unioeste, Campus de Toledo, está organizan-
do um evento através da sua Coordenação de Pós-Graduação e convidou o Conselheiro
Flávio Vendelino Scherer para participar de uma mesa-redonda sobre o tema “A Educa-
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ção em tempo de pandemia”, que vai acontecer no dia 19 de outubro. Observou que é
uma satisfação para o CEE/PR tê-lo como representante do Conselho na Região Oeste,
num evento tão importante, levando as considerações em termos de toda a documenta-
ção já exarada pelo Órgão em relação à pandemia, e antecipou agradecimentos pela re-
presentação. Na sequência, o  Presidente do CEE/PR apresentou o levantamento dos
processos analisados durante a 8ª Reunião Ordinária do Conselho, entre os dias 13 à
17/09/2021: 99 Protocolados na Ceif; 54 na Cemep; 6 na CES; 34 na Bicameral e 01 no
Conselho Pleno, totalizando 193 Protocolados. Houve ainda,  várias reuniões paralelas
nas Câmaras. Disse que tem acompanhado, através de informações dos Conselheiros e
dos Presidentes das Câmaras os temas abordados por convidados externos, e que se tra-
ta de temas que são muito importantes para o aprimoramento dos trabalhos nas Câma-
ras. Com a palavra, a Conselheira Clemência Maria Ferreira Ribas informou que a Ceif
participou de uma reunião no Tribunal de Contas. Em seguida, o Presidente do CEE/PR
disse que acompanhou, a distância, a presença de Pró-Reitores e Reitores na Câmara do
Ensino Superior (CES), para discutir assuntos importantes desde a época da cientificação
digital  de diploma, deliberação de extensão. Na própria Cemep, ontem à tarde, houve
uma discussão entre a equipe da Câmara: assessores e Conselheiros com setores da Se-
cretaria de Estado da Educação e do Esporte. Neste sentido, destacou a importância de
se ler o número de processos, porém, mais importante, é levar em consideração tudo
aquilo que está sendo feito além dos processos. Dessa forma, cumprimentou as três Câ-
maras por esse trabalho que ultrapassa o dia a dia, e reconheceu a importância de trazer
convidados para discutir assuntos que são essenciais à Educação no Paraná. Com a pa-
lavra, a Conselheira  Clemencia Maria Ferreira Ribas pediu para fazer duas comunica-
ções: 1) solicitou aos Presidentes de Câmaras, o envio, por e-mail, à Secretária-Geral do
Conselho, Claudia Mara dos Santos, de sugestões e metas para compor o Plano Anual de
Trabalho do Conselho para o ano de 2022; a segunda, comunicou que a CEIF realizou
um estudo a respeito do Programa de Avaliação das Contas Municipais do Governo (Pro-
Gov), que é um Programa que vai avaliar as contas municipais do Governo. A Câmara es-
tudou, analisou e fez sugestões, agora, gostaria de comunicar ao Presidente e saber qual
é o encaminhamento a ser feito. O Presidente do CEE/PR sugeriu encaminhar a suges-
tão ao Tribunal de Contas. Em continuidade, o Conselheiro Carlos Eduardo Sanches so-
licitou a palavra e reportou-se ao término do mandato da Conselheira Sandra Teresinha
da Silva. Registrou as suas valiosas e distintas contribuições e agradeceu-lhe pelas cons-
tantes oportunidades e possibilidades de aprender com ela sobre ética, caráter, legislação
e Educação. Do mesmo modo, o Conselheiro e Vice-Presidente Jacir José Venturi ma-
nifestou-se dizendo que o CEE/PR estava perdendo, naquele dia, uma das Conselheiras
mais bem preparada, que sempre elaborou pareceres sólidos, bem instruídos em sequên-
cia lógica, que estuda com profundidade as causas e possui um admirável raciocínio men-
tal, transparência e boa escrita. Observou que nas vezes que litigaram - que estiveram em
trincheiras opostas – jamais, a referida Conselheira perdeu a serenidade e sempre argu-
mentou nos embates de forma honesta no plano das ideias. Destacou que a Conselheira
Sandra Teresinha da Silva sai dessa Casa com galhardia, e espera que ela retorne. Ci-
tou uma passagem de nossa história, em que o Ministro da Educação não foi reconduzido
pelo Presidente Getulio Vargas. Na ocasião, a imprensa opositora acordou buscando críti -
cas para as manchetes do dia seguinte. Sobre o fato, o Ministro respondeu: “perdi o Mi -
nistério da Educação, mas não a Educação”. Por fim, respeitosamente, agradeceu-lhe
pela boa convivência na Cemep. Nesta esteira, a Conselheira Maria das Graças Figuei-
redo Saad declarou que conheceu a referida Conselheira no CEE/PR, e a admira porque
seu posicionamento nunca político, mas sempre ao lado da Educação, daqueles que mais
precisam dela. Observou que em todos os seus posicionamentos trazia sugestões não so-
mente críticas. Além disso, nunca se negou a ajudar os outros Conselheiros(as). No seu
entendimento, a Educação do Paraná, neste momento, perde uma grande profissional, o
Conselho também perde. Destacou ainda, que em todos os lugares que passou sempre
foi respeitada e admirada, manifestou seu carinho, seu apoio, admiração e pediu a Deus
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que a proteja. A Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan disse que quando en-
trou no Conselho não compreendia muita coisa que estava acontecendo e  observava a
Conselheira Sandra Teresinha da Silva e que ela é uma das pessoas mais comprometi-
das que conheceu. A Conselheira Clemencia Maria Ferreira Ribas manifestou-se dizen-
do que espera que os contatos e convivência não terminem no CEE/PR. Disse que a Con-
selheira sempre foi muito carinhosa, maravilhosa e quer continuar fazendo perguntas para
ela sempre que precisar. O Conselheiro Oscar Alves disse que a Conselheira Sandra Te-
resinha da Silva é também uma grande amiga e agradeceu-lhe pela participação indis-
pensável a este Conselho. Expôs que sua participação, competência, comprometimento,
idealismo, nesse tempo todo, fez com que a cada dia a admirasse mais. Acrescentou que
no Conselho, por certo, todos(as) irão sentir muito sua falta e fora dele ela continuará con-
tribuindo. Agradeceu-lhe pela longa convivência e amizade. O Conselheiro Flávio Vende-
lino Scherer declarou que mesmo convivendo pouco com a Conselheira Sandra Teresi-
nha da Silva, de forma mais próxima nas Comissões, a admira muito pela fidelidade à ob-
servância legal. Agora, deixa de ser Conselheira, mas não deixa de ser cidadã do Paraná.
A Conselheira Fabiana Cristina de Campos, que a conheceu muito antes do Conselho,
disse que sempre será grata pela convivência e aprendizado. O Conselheiro Carlos Edu-
ardo Bittencourt Stange manifestou-se nos seguintes termos: “não há mais palavras a
dizer, minha casa é sua casa”. A Conselheira Tais Maria Mendes expôs que a Conselhei-
ra Sandra Teresinha da Silva é uma combinação rara entre inteligência e generosidade
e que sua saída trará muita tristeza, inclusive aos funcionários. Destacou as várias bata-
lhas que travaram juntas no CEEE/PR, nem sempre vitoriosas, mas não deixaram de lutar
pelo que consideravam justo e bom, pois nem tudo que é bom é justo. Sua defesa pela
escola pública ficará registrada na letra fria do CEE/PR, porém, sua história é muito maior,
ela está registrada na memória de todos e todas que conviveram com ela. O CEE/PR não
será o mesmo sem a referida Conselheira, e não tem dúvidas de que a escola pública
perde uma grande defensora. Observou que em outubro seu mandato como Conselheira
termina e que aprendeu muito com a Conselheira Sandra. Lamentou que o companheiro
ou companheira que irá ocupar a vaga da App no CEE/PR não terá a oportunidade de
aprender e conviver com a Conselheira  Sandra como ela teve. Expôs a certeza de que
irão se encontrar em outras lutas, pois comungam de muitas ideias e posicionamentos di-
ante da vida. Considera uma grande amiga e não apenas uma Conselheira. A Conselheira
Ana Seres Trento Comin disse que a conheceu há pouco mais de seis anos e que a de-
cisão de escolher seu nome como Conselheira foi muito valiosa e acertada. A Conselheira
Rita de Cássia Morais declarou sua admiração e respeito. O Conselheiro Décio Speran-
dio destacou que as instituições “estão de pé”, graças aos idealistas como a Conselheira
Sandra Teresinha da Silva que lutam por estas causas e tem certeza de que este ideal
permanecerá. A Secretária-Geral do CEE/PR,  Claudia Mara dos Santos agradeceu-lhe
em nome de todos os servidores e assessores do Órgão e disse que ao longo desses
anos foi uma grande satisfação tê-la como Conselheira. Emocionada, a Conselheira San-
dra Teresinha da Silva ouviu todas as manifestações de carinho e respeito e agradeceu
a todos(as) pela convivência, especialmente aos servidores do Conselho que a presente-
aram com uma linda cesta de café da manhã, com flores, um cartão carinhoso, uma linda
xícara e produtos deliciosos, que tornaram seu dia muito melhor. Louvou o aprendizado
obtido com os servidores, que mantêm o Conselho em todas as suas funções, disse que
foram seus professores em seus mandatos. Na sequência, agradeceu também aos Con-
selheiros pelas palavras a ela dirigidas, pelos telefonemas e mensagens carinhosas rece-
bidas de Conselheiros e servidores, sentidos pela sua saída do Conselho. Declarou que
não se trata de uma despedida e, sim, um “até breve”. Acrescentou que continuará sua
luta pela Educação em outros espaços. Informou que tomou a decisão de não tentar ser
reconduzida no ano passado e informou o Senador Flávio Arns da decisão há alguns me-
ses, assim como ao Presidente João Carlos Gomes. Lembrou que entrou no Conselho
como Suplente da Conselheira Carmem Gabardo, pela indicação do ex-Presidente do
CEE/PR, Conselheiro Romeu Miranda; e como Titular, pelo trabalho consistente do Con-
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selheiro  Oscar Alves junto ao Vice-Governador para que fosse indicada. Reiterou seus
agradecimentos a esses Conselheiros e lembrou o dia em que o Governador em exercício
à época, o Vice-Governador Flávio Arns, assinou seu Decreto de nomeação e se deslo-
cou até seu local de trabalho para dizer da sua satisfação em ser o primeiro a cumpri-
mentá-la por ser a mais nova Conselheira do Conselho Estadual de Educação do Paraná.
Comentou que durante o período em que trabalhou na Vice-Governadoria do Estado, o
Vice-Governador Flávio Arns, quando exercia a função de Secretário de Educação, jamais
fez qualquer solicitação sobre temas tratados no Conselho, mesmo sabendo que ela ha-
via sido relatora de vários processos de interesse da Secretaria da Educação. E comple-
mentou: “ele me conhecia”, portanto, sabia como seria sua atuação como Conselheira.
Lembrou as Câmaras que integrou: da Educação Básica, de Legislação e Normas, CES,
CEIF e CEMEP. Sequencialmente, informou que trocou mensagens com o Conselheiro
Oscar Alves na semana anterior, e que lhe desejou muito êxito em seu novo mandato,
concordou com sua afirmação de que “fizeram uma boa dupla” e concluiu que tiveram su-
cesso nas lutas que travaram. Explicou que sua decisão de deixar o Conselho nesse mo-
mento decorreu do sentimento de tristeza pelo qual vinha passando nas semanas anterio-
res às reuniões do Conselho. Disse que, no início de seu mandato, aguardava a reunião
com entusiasmo, mas que essa sensação desapareceu desde o ano passado, quando
percebeu o quanto a Educação do Paraná estava regredindo, apesar de seus esforços e
de outros Conselheiros que a acompanhavam. Afirmou que o momento político e educaci -
onal atual é muito ruim, em nível nacional e estadual, e lamenta que o Conselho esteja,
de certa forma, contribuindo com o retrocesso que vem acontecendo na Educação do Pa-
raná. Falou que certa vez ouviu pela televisão uma pessoa - que não conseguiu identificar
- dizer que ninguém deveria viver demais para assistir a perda da sua descendência e
para ver ruir seu trabalho. E afirmou que nesses dois últimos anos tem visto ruir o trabalho
realizado por décadas na Educação do Paraná, ao qual teve a satisfação de contribuir um
pouco. Mencionou que acreditava que deixar o Conselho seria muito difícil, assim como
na sua aposentadoria, porque, além de gostar muito de trabalhar, sempre sentiu muito
prazer no trabalho que o Conselho realizava. Lamentou muito ao perceber que não teve
essa dificuldade ao chegar nesta última Sessão, assim como ocorreu com sua aposenta-
doria, uma vez que estava presenciando a ruína do Estado, do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), órgão em que trabalhou e se aposentou.
Informou que, como servidora concursada pela Universidade Estadual de Maringá, técni-
ca do Estado, teve a oportunidade de trabalhar em e com vários e distintos órgãos da ad-
ministração pública estadual, ocasião em descobriu que o Estado pode fazer muito para a
sociedade e lastima profundamente perceber que ele não o faz. Concluindo, mencionou
que já vem atuando em outras frentes, onde entende que pode ter uma atuação mais pro -
fícua neste momento político. Afirmou que há muita vida para além do trabalho, que pre-
tende dedicar mais tempo para sua família, que deixa o Conselho com o sentimento do
dever cumprido, ao mesmo tempo em que deseja êxito ao trabalho de todos. Após, o Pre-
sidente do CEE/PR agradeceu e enalteceu a pessoa e o trabalho prestado pela Conse-
lheira  Sandra Teresinha da Silva ao CEE/PR, desejou-lhe sucesso nas novas frentes
junto à Educação. Destacou que sua competência, dedicação e profissionalismo validam
os merecidos elogios dirigidos pelo Colegiado, aos quais se soma e os referenda. Nada
mais havendo a tratar, agradeceu a presença e as manifestações dos Conselheiros(as),
incluindo as assessorias 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).
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