
08 DE NOVEMBRO DE 2021 – 10h30min.
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,  Fabiana  Cristina  de
Campos,  Fátima Aparecida  da Cruz Padoan,  Flávio  Vendelino  Scherer,  Gilmara  Ana
Zanata, Jacir Bombonato Machado, Maria das Graças Figueiredo Saad, Marise Ritzmann
Loures,  Marli  Regina  Fernandes  da  Silva,  Meroujy  Giacomassi  Cavet,  Oscar  Alves,
Ozélia de Fátima Nesi Lavina e Rita de Cássia Morais.
I –  Ordem do dia

1) e-Prot: 17.905.409-4 e 18.195.221-0
Int..: Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Mun.: Curitiba
Ass.:  Pedido  de  delegação  de  atribuições  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do
Esporte do Paraná, com base no art. 91 da Deliberação CEE/PR n.º 03/13, e de apreciação
do relatório da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, em atendimento
ao contido no Parecer CEE/CP n.º 01/2021, de 15/03/2021.
Rel.: Ana Seres Trento Comin, Maria das Graças Figueiredo Saad e Marli Regina Fernandes
da Silva.

2) e-Prot: 18.254.952-5
Int..: Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná.
Ass.: Flexibilização do período letivo de 2021, nos termos da Lei Federal n.º 14.218/2021.
Rel.:  Carlos  Eduardo  Sanches,  Fátima  Aparecida  da  Cruz  Padoan,  Jacir  Bombonato
Machado, Jacir José Venturi e Rita de Cassia Morais.

II – Outros assuntos

A 10.ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 27ª (vigésima sétima) Sessão,
foi realizada no dia 08 de novembro de 2021, a distância e por dispositivo eletrônico, com
a presença dos Conselheiros e servidores do Conselho Estadual de Educação do Paraná
(CEE/PR).  Iniciando a  Reunião,  o Presidente  do Conselho Estadual  de  Educação do
Paraná,  João Carlos Gomes,  agradeceu a presença e a colaboração de todos e fez a
chamada regimental. Em seguida, deu início à Ordem do Dia, iniciando com o relato dos
e-Protocolos  n.º  17.905.409-4 e n.º 18.195.221-0, de interesse do Sistema Estadual de
Ensino do Paraná, município de Curitiba, sobre o pedido de delegação de atribuições à
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, com base no art.  91 da
Deliberação CEE/PR n.º 03/13, e de apreciação do relatório da Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte do Paraná, em atendimento ao contido no Parecer CEE/CP n.º
01/2021, de 15/03/2021, de relatoria das Conselheiras Ana Seres Trento Comin, Maria
das  Graças  Figueiredo  Saad  e  Marli  Regina  Fernandes  da  Silva.  Com  a  palavra,  a
Conselheira Ana Seres Trento Comin iniciou falando que a responsável pelo relato será a
Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad, que foi escolhida pela Comissão por sua
experiência não só como Conselheira,  mas como ex-Presidente do CEE/PR e por ter
vivenciado vários momentos de solicitação dessa delegação. Antes do início do relato, a
Conselheira  Ana  Seres  Trento  Comin  faz  um  agradecimento  especial  à  Assessora
Margarete de Souza Soares,  que recebeu destaque dos Conselheiros  Flávio Vendelino
Scherer  e  Oscar  Alves  pela  dedicação  e  competência.  Agradeceu  também  às
Conselheiras Maria das Graças Figueiredo Saad e Marli Regina Fernandes da Silva pelas
várias  revisões  e  também  a  todos  os  assessores  que  foram  consultados  para  que
pudessem tomar a decisão  e  ao Presidente  do CEE/PR,  João Carlos Gomes, pela sua
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contribuição e colocações. A partir disso, foi elaborado o Parecer, com base na análise de
todos  os  pareceres  até  então  exarados  e  foram atribuídas  as  delegações  da  SEED.
Ressaltou que o Parecer,  no voto,  está bastante similar  ao Parecer de 2017.  Com a
palavra, a Conselheira  Maria das Graças Figueiredo Saad  iniciou o relato do  Parecer e
falou de sua experiência enquanto Conselheira da CEMEP, inferindo à grande quantidade
de processos naquela Câmara. Ressaltou que é um árduo trabalho  para que a pauta
fosse  cumprida  porque  as  instituições  de  ensino  ficavam  aguardando  a  resposta  da
Câmara.  A  referida  Conselheira, como  Presidente  da  Câmara,  disse  que havia
solicitações para que passasse mais delegações para a SEED. O mais importante para o
Conselho Estadual de Educação era estudar as normativas para orientar as instituições.
Contudo, esse trabalho de estudo e atualização das leis e orientação para as instituições
era deixado em segundo plano para realizar esse serviço cartorial e a SEED poderia fazer
esse  trabalho  com  um  número  grande  de  funcionários  e  podem  realizar  essas
informações. Informou que está de posse de uma tabela com dados de 2014 até 2021.
Nessa tabela, há o que foi delegado e o que ficou para a SEED e o que permaneceu no
Conselho Estadual de Educação até os dias de hoje.  Comentou sobre ser favorável ou
não  à  concessão  de todos  os  credenciamentos,  renovação  de  credenciamento  e
autorização e renovação da Educação Básica, porque o reconhecimento e a renovação
do reconhecimento do credenciamento irão continuar no Conselho Estadual de Educação,
bem como  todos  os  credenciamentos  e  as  autorizações  da  Educação  Básica,  da
Educação Profissional, da Educação Técnica do Ensino Médio e Educação a Distância.
Ressaltou que houve muito estudo por parte da Comissão e que acredita que essa é a
melhor forma de atender à SEED e ao CEE/PR. Com a palavra, o Presidente do CEE/PR
comentou que antes de passar a palavra ao Conselheiro Oscar Alves e ao Conselheiro
Jacir  Bombonato Machado,  quer  agradecer  à Comissão e às Conselheiras  Maria  das
Graças Figueiredo Saad, Ana Seres Trento Comin e Marli Regina Fernandes da Silva,
mencionando  sobre  a  oportunidade  de  discutir  o assunto  com  a  Comissão.  Com  a
palavra, o Conselheiro Oscar Alves disse que até o voto ele concordava totalmente com o
Parecer  da  Comissão,  porque  este  Parecer  respondeu  ao Ofício  n.º  474/2021,  de
26/07/2021, da  SEED, que  aborda  sobre a decisão do Parecer n.º 01/2021  referente à
expedição dos atos regulatórios até 31/12/2021 e faz comentários sobre aquele Parecer.
Todo o Parecer relatado também encaminha o relatório que esse Parecer n.º 01/2021
solicita,  entre  eles  o Mérito.  Assim,  o  Parecer  da  Comissão  analisa  exatamente  as
consequências  da solicitação  no  Parecer  n.º  01/2021.  Contudo,  o  Conselheiro  Oscar
Alves não concorda com o Voto. O Voto se reporta ao voto do Parecer n.º 04, de 19 de
maio de 2017. Em face ao exposto, relatou como o referido Parecer foi elaborado. Assim,
considera  que  esse  Parecer, ao  invés de  dar  continuidade  ao  Parecer  n.º  01/2021,
regrediu. Dessa forma, fez um histórico do Parecer n.º 04/2017. No segundo semestre de
2016, o CEE/PR instituiu, a pedido da CEIF e da CEMEP, uma Comissão para analisar as
condições e manutenção por suspensão da delegação constituída por três Conselheiros
indicados pelas Câmaras. Após a análise fática sobre o assunto, e o estudo da legislação
pertinente, complementadas por reuniões e debates, a Comissão concluiu que todos os
processos referentes a atos regulatórios de instituições da Educação Básica que integram
o Sistema Estadual de Ensino devem ser apreciados por este Conselho. Essa proposta foi
apresentada na reunião do Conselho Pleno no dia 09/12/16 e aprovada por unanimidade.
Dessa  forma,  o  Presidente  do  CEE/PR  encaminhou  o  Ofício  n.º  594/2017  à  SEED
comunicando a decisão do Pleno. Na época, a Superintendente da Educação, Professora
Inês  Carnieletto,  na  Gestão  da  Secretária  Ana  Seres  Trento  Comin,  fez  um  Ofício
solicitando ao  CEE/PR rever a situação porque  havia um programa de estruturação e
configuração do fluxograma e de muitos elementos de programação  quando o trabalho
conjunto  entre  SEED,  CEE/PR  e Celepar  teve início  para  a  implementação  de  um
programa  de  informatização  que  acabou  resultando  no  Sistema  online.  Mas  os
desencontros com o Departamento de Legislação Escolar foram  muitos.  Houve várias
reuniões, inclusive entre o Presidente do CEE/PR, o Secretário-Geral deste Órgão e a
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Superintendente da Educação na época, Fabiana Cristina de Campos. Foram feitas várias
solicitações que não foram atendidas e  foi exarada uma Resolução do Diretor-Geral da
SEED instituindo  o  programa  online,  em  desacordo  com  o  que  o  Conselho  havia
solicitado.  O  colegiado  do  CEE/PR  analisou  os  argumentos  da  Superintendente,
retrocedeu e concordou em fazer a delegação. Essa delegação foi provisória. Com esse
entendimento, a Superintendente pode implementar nos Núcleos Regionais de Educação
as comissões permanentes que a Deliberação n.º 02/13 já vinha dispondo e que não tinha
ocorrido até então. Para o voto, disse que dois itens eram fundamentais: a construção
imediata de uma comissão mista de estudo composta pelo Presidente e Vice-Presidente
do  CEE/PR,  pelos  Presidentes  das  Câmaras  e  por  representantes  da  SEED  com  o
objetivo de estudar e propor mecanismos e ações referentes aos processos de avaliação,
supervisão e regulação do que se refere à Educação Básica, para o qual foi dado prazo
até 30/06/2017 para o relatório dessa comissão e até 30/09/2017 para apreciação de
tomada de decisão. Desse bloco,  citou a reavaliação imediata do desenvolvimento e da
implantação do sistema informatizado online  para adequação à Deliberação n.º 03/13 e
que,  depois,  essa  comissão  mista  deveria  consensualmente  estabelecer  certas
definições.  O  outro  item  refere-se  à  análise  de  todo  esse  assunto  para  uma  nova
delegação. Um novo estudo da delegação ocorreu  no dia 20/10/2017, com a presença da
Comissão, do Presidente do CEE/PR, da Vice-Presidente deste Órgão, que na época era
a Conselheira Sandra Terezinha da Silva, do Presidente da CEIF na época, Conselheiro
Dirceu Antonio Ruaro, da Presidente da CEMEP, que era a Conselheira Maria das Graças
Figueiredo Saad, e do então Presidente da CES, Conselheiro Mário Portugal Pederneiras.
O Parecer n.º 11 faz a análise completa das reuniões dessa comissão mista e faz as
propostas tanto de delegação quanto de providências a serem tomadas. Na delegação,
houve, no Voto, o credenciamento de renovação das instituições de ensino da Educação
Básica  das  redes  municipais  e  particulares  de  ensino,  excetuando-se  a  Educação
Profissional e a Educação a Distância. Depois, a autorização para oferta da Educação
Básica nas etapas Infantil e Fundamental das redes municipais e particulares. Também a
renovação e a autorização da Educação Infantil  e Fundamental dos últimos anos com
relação às redes particulares de ensino.  Permaneceu no Conselho o credenciamento e a
renovação das exceções da Educação a Distância de todo o Sistema e a autorização da
Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) de todo o Sistema. Nesse
momento,  houve  a  modificação  fundamental  de  todos  os  atos  referentes  ao
reconhecimento e à renovação de reconhecimento de curso, para que o Conselho tenha
conhecimento do último ato antes de emitir Certificado e Diploma dos cursos, e saber
como anda a situação desses atos regulatórios em todas essas instituições de ensino. O
mais importante é o avanço de todos os atos regulatórios, das exceções e dos cursos da
rede pública estadual no processo protocolado a partir de 02 de janeiro de 2018, que iriam
para o Conselho. Disse que o conceito de avaliação é um conceito muito importante e que
o Parecer n.º 11 destaca que o órgão responsável pela avaliação não deve realizar a
regulação de sua própria rede. O órgão regulador deve ter composição colegiada, neste
caso,  o Conselho, com o objetivo de obter análises complementares que possam ser
levadas em consideração para firmar os atos regulatórios. Foi verificado que a Câmara de
Educação Superior vem há muitos anos trabalhando sem problema nenhum nos atos
regulatórios de supervisão, porque a avaliação é um processo de referência para os atos
de regulação e os atos de supervisão,  haja vista a existência de uma Lei Federal que
regulamenta para todos os sistemas. Assim, nunca houve problema e não há delegação
da CES para a SETI, que representa o mantenedor do Estado. Explicou que a Educação
Básica tinha legislação sobre avaliação do sistema de avaliação da Educação Básica e a
Conferência Nacional de Educação de 2010 indicou essa necessidade. O Plano Nacional
e a Conferência Nacional de Educação, no artigo 11, estabelece um prazo de dois anos
para  implementar  com a coordenação do Ministério  da  Educação (MEC) os  sistemas
estaduais de avaliação de Educação Básica e o Plano Estadual  de Educação (2015),
além do Plano Nacional de Educação (2014). Portanto, também estabeleceu na lei um
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prazo para instituir esse Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica. Esse foi o
ponto-chave  retomado  do  Parecer  de  2017,  porque  em  2015  já  tinha  a  lei  que
determinava  dois  anos.  Em  2017,  foi  colocado  no  Parecer  n.º  11/2017  alguns itens
importantes:  primeiro,  a  SEED deverá  apresentar,  até  dia  30  de  outubro  o  relatório;
segundo, deverá construir e disponibilizar o diário que articule informações da Educação
Básica;  terceiro,  dar  continuidade  ao  trabalho  da  comissão  mista  constituída  pela
Resolução Conjunta da SEED e do CEE/PR, de 05 de outubro de 2021, para criação da
avaliação estadual da Educação Básica. Isso foi repetido no Parecer apresentado agora.
Em 2017,  o  Parecer  n.º  11  estabelecia  a  necessidade  de apresentar  o  relatório,  dar
continuidade à comissão mista, desencadear o processo para estabelecer o sistema de
avaliação estadual. Esse é o ponto fundamental, e que já consta em 2017. Portanto, em
seguida foi constituída, em 2018, a Comissão de Avaliação e também a Comissão de
Reforma da Deliberação n.º 03/2013. As comissões decidiram em conjunto que teriam
que aguardar a instituição do Sistema Estadual de Avaliação de Educação Básica para
poder fazer a reforma da Deliberação n.º 03/2013. Foi feito relatório e apresentado para o
Presidente, que deu conhecimento ao Conselho Pleno. No entendimento do Conselheiro
Oscar Alves, a Comissão deveria dar  continuidade ao trabalho que tem sido feito com
relação à delegação. Disse que nunca teve nada contra a delegação, e que o argumento
de que os processos ficam paralisados no Conselho não é verdadeiro.  Mencionou que
quando  o  Departamento  de  Legislação  Escolar  da  SEED  encaminhou  maciçamente
milhares de processos represados de uma só vez pelo Sistema online e ainda há lá
muitos  processos  parados,  aí  sim sobrecarregou  o  trabalho  do  Conselho.  Houve  um
esforço das duas Câmaras para ajudar, pois a CEIF recebeu maior número de processos.
No Parecer de 2020 foi mantido esse mesmo princípio e no Parecer de 2021 também.
Nesse  Parecer  que  a  Comissão  apresenta  também  estão  relacionados  os  mesmos
princípios de continuidade, contudo o Voto é incoerente, pois faz referência ao Parecer n.º
4/2017 e não ao Parecer n.º 11/2017. Assim,  o Conselheiro Oscar Alves, com a devida
data vênia da Comissão, sugere que se faça uma proposta procurando ser coerente com
todos esses trabalhos que o Conselho vem dissolvendo ao longo dos anos.  Disse ser
favorável  em  delegar  e  menciona  que  o  pedido  realizado  pelo Departamento  de
Legislação  Escolar  da  SEED é  que  apenas  seja  de  responsabilidade  do  CEE/PR o
reconhecimento e a renovação de reconhecimento, retirando o ponto fundamental,  que
são os pareceres que se consagram nos processos protocolados referentes à regulação
da rede estadual. Disse que não tem cabimento e propõe manter todos os atos referentes
ao  reconhecimento  e  à  renovação  de  reconhecimento  de  curso  de  todo  o  Sistema
Estadual,  como  a  própria  Comissão  propõe,  mas  também  resgatar  o  que  está  nos
Pareceres de 2017 e 2021, todos os atos referentes ao reconhecimento do curso e dos
atos das mantenedoras da rede estadual. A redação  ficaria: “todos os atos regulatórios
das instituições e dos cursos da rede pública estadual  (...)”.  Seriam esses dois  atos.
Esses outros atos que a Comissão está propondo e todos os atos que estão na letra b
poderiam ser delegados para a SEED. O Conselho delega a Educação a Distância porque
muitas mantenedoras foram fechadas, havia uma desconfiança. Depois da Deliberação
n.º 03/2013, não houve mais esse problema. A Educação Profissional também sempre
vinha sendo delegada porque não há uma banca avaliadora para os cursos profissionais.
O Conselheiro Oscar Alves acredita que com a Deliberação n.º 04/21 e a Deliberação
especial  redigida pela Comissão presidida pelo Conselheiro Décio Sperandio (sobre a
Educação Profissional),  que  será  aprovada,  não haverá  a  necessidade  de  vir  para  o
Conselho, nem a Educação a Distância e nem a Educação Profissional.  Assim, sugere
trocar alguns itens que a Comissão propôs que ficassem sob a responsabilidade do CEE/
PR (letra d no primeiro item e o segundo item). Falou que não há problemas em passar
mais atos para a SEED. Relatou que em 2020, em conversa com o Secretário de Estado
da Educação e do Esporte Renato Feder e com a Diretora de Planejamento e Gestão
Escolar  daquela  Pasta,  Adriana  Kampa,  foi  proposto a implantação  e  instituição  do
Sistema  Estadual  de  Avaliação  para  termos  qualidade  de  ensino,  de  interesse  dos
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gestores, dos mantenedores e das instituições. Com o auxílio do Presidente do CEE/PR,
João  Carlos  Gomes,  vem  sendo  implementado.  Inclusive  foi constituída Comissão.
Contudo  a  SEED,  como  mantenedora,  não  pode  fazer  os  atos  que  são  de
responsabilidade deste Órgão. Assim, propõe ampliar a delegação, mas o CEE/PR ficaria
com a  demanda  das  instituições  da  rede  estadual.  Com a  palavra,  o  Presidente  do
CEE/PR agradeceu a manifestação do Conselheiro Oscar Alves e retomou a proposta da
Comissão e a proposta do Conselheiro Oscar Alves.  Com a palavra, a Conselheira Ana
Seres Trento Comin agradeceu ao Conselheiro Oscar Alves pelas suas colocações e pelo
histórico que fez. A Conselheira mencionou que o Conselheiro Oscar Alves, sempre muito
ponderado,  possui  amplo conhecimento  sobre  o  assunto,  assim  como  a  Conselheira
Maria das Graças Figueiredo Saad, que acompanhou todas essas solicitações. Disse que
está sendo feita uma concessão até o final de 2022 e que para o próximo ano de 2023
poderíamos  analisar  de  forma  diferente,  mais  abrangente,  conforme  a  proposta  do
Conselheiro Oscar Alves.  A Conselheira Ana Seres Trento Comin disse que gostaria de
ouvir  a Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad e a Conselheira  Marli  Regina
Fernandes da Silva. Em seguida, afirmou que manteria o Parecer, mas antes queria ouvir
as demais Conselheiras que fazem parte da Comissão. O Presidente do CEE/PR, João
Carlos Gomes, passou a palavra para a Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad,
que igualmente  manteve-se favorável  ao Parecer,  pois  será implantado o Sistema de
Avaliação  e  seria  até  2022,  a  princípio.  Com a  palavra,  a  Conselheira  Marli  Regina
Fernandes da Silva disse que concorda com o posicionamento do Conselheiro Oscar
Alves, mas como bem disse a Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad, não é
definitivo, será pelo prazo de um ano. É uma tentativa de desafogar o Conselho, ter esse
tempo para outros trabalhos necessários e ter um ano para a análise de quais serão os
resultados desse Parecer.  Diante o exposto, a Conselheira Marli Regina Fernandes da
Silva também manteve o Parecer. Com a palavra, o Presidente do CEE/PR colocou em
votação  as  propostas,  sendo  aprovado  por  17  votos  o  Parecer  apresentado  pela
Comissão. Na sequência, informou que em virtude do horário, o relato da Comissão de
Volta  às  Aulas  será  apresentado  em  Reunião  Plenária  que  ocorrerá  no  próximo  dia
11/11/21, em horário a ser definido. Mencionou que ainda precisa ser tratado no Pleno a
Deliberação  referente à Curricularização da Extensão,  bem como outros processos em
andamento. Ressaltou que pretende concluir esses processos nesta semana, pois nas
duas últimas semanas há muito trabalho e interações. Em continuidade, o Presidente do
CEE/PR, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença e as manifestações dos(as)
Conselheiros(as) e encerrou a Sessão.

A presente Ata é registro fiel do ocorrido na reunião acima identificada e foi lavrada por
mim, Cláudia 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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