
12 DE NOVEMBRO DE 2021 – 9h
Presentes:  Presidente  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente  Jacir  José  Venturi,
Conselheiros(as)  Ana  Seres  Trento  Comin,  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 – Expediente
a) avisos e comunicações;
b) indicações e proposições.

II – Ordem do dia 

1) e-Prot: 18.133.022-8, 18.152.787-0 e 18.261.597-8
Int..: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed/PR) e Sindicato das Escolas
Particulares (Sinepe/PR)
Mun.:  Curitiba
Ass.:  Prorrogação do prazo de entrega da aprovação da Proposta Pedagógica Curricular
do Ensino Médio
Rel.: Jacir José Venturi
Dec.: 

III – Outros assuntos

A 10.ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 29ª (vigésima nona) Sessão, foi
realizada no dia 12 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,  Conselheiro  João Carlos  Gomes,  agradeceu a  presença e  a colaboração de
todos  e  fez  a  chamada  regimental,  estando  ausente  o  Conselheiro  Carlos  Eduardo
Sanches. Comunicou que foi recebido o Ofício n.º 12/2021, do Conselho do Magistério,
expedido  pela  Conselheira  Presidente  Izaura  Uliana,  informando  que  o  mandato  da
Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina e do Conselheiro Flávio Vendelino Scherer se
encerra no dia 12/12/2021, e solicitando nova indicação ou recondução dos mesmos. Os
Conselheiros citados foram reconduzidos. Foi recebido, ainda, e-mail  da Secretaria de
Estado da Educação e do Esporte (SEED) expedido por Telma Aparecida Santos Luzio,
solicitando a indicação de representante do CEE/PR para  integrar a Comissão Especial
de Implementação do Novo Modelo de Laboratório para a Educação Básica, no Sistema
Estadual de Ensino. A Conselheira indicada foi  Christiane Kaminski.  Em continuidade,
informou que a Câmara da Educação Infantil  e  do  Ensino Médio  (CEIF)  realizou em
08/11/2021, a eleição para Presidente e Vice-Presidente daquela Câmara. Foram eleitas,
por unanimidade, a Conselheira Ozélia de Fátima Nesi Lavina para exercer a função de
Presidente  e  a  Conselheira  Marli  Regina  Fernandes  da  Silva  para  o  cargo  de  Vice-
Presidente.  A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível
Médio (CEMEP) também realizou,  na mesma data,  a eleição para Presidente e Vice-
Presidente da Câmara. Foram eleitas, por unanimidade, a Conselheira Ana Seres Trento
Comin para Presidente e a Conselheira  Christiane Kaminski  para Vice-Presidente.  Na
Câmara da Educação Superior (CES) a eleição será em março.  Assim, permanece o
Conselheiro Décio Sperandio como Presidente e a Conselheira Fátima Aparecida da Cruz
Padoan como Vice-Presidente. Após, comunicou que recebeu o Ofício n.º 377/2021-CEE/
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RO,  expedido  pelo  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Educação  de  Rondônia,
Conselheiro Horácio Batista Guedes, cumprimentando o CEE/PR pela Audiência Pública
da Minuta da Deliberação da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foi recebido também
e-mail do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação (Foncede),
expedido pelo Presidente do Fórum, Osvaldir Ramos, informando que ocorrerá, no dia
25/11/2021, às 19 horas, por meio de webconferência, a LVIII Reunião Plenária Nacional,
com a seguinte Pauta: a) Apresentação das Ações do Comitê Permanente de Discussão
e  Acompanhamento  das  Políticas  de  Educação  Básica  e  Frentes  de  Trabalhos;  b)
Eleições de Presidente e Vice-Presidentes para o mandato 2021/2022. Com relação às
Consultas Públicas referentes à EJA e à Educação a Distância (EaD), a EJA obteve sete
contribuições e a EaD cinco contribuições. Em relação à Deliberação n.º 09/2001, não
será necessária consulta pública. Ressaltou que as Comissões que tratam da EaD e da
EJA  precisam  marcar  reunião  para  finalizarem  os  respectivos  trabalhos.  Até  dia
25/11/2021 deverão enviar o documento finalizado à Presidência do CEE/PR. Comunicou
que farão parte da pauta da próxima Reunião Ordinária os atos normativos (Deliberação
n.º 09/2001), a EJA, a EaD e dois processos. Antes de encaminhar ao Pleno, é realizada
consulta à Assessoria Jurídica para não incorrer na aprovação de algo que contraponha a
norma nacional, não confronte a legalidade. No dia 29/11, às 8h30, estará presente no
CEE/PR o arcebispo de Curitiba João Peruzzo. Na sequência, será feita a entronização
da foto da Conselheira Maria das Graças Figueiredo Saad na galeria de Presidentes do
CEE/PR. Em continuidade, fez o levantamento dos protocolados que foram analisados na
10.ª Reunião Ordinária do CEE/PR entre os dias 8 a 12/11/21, a saber: CEIF: 87; CEMEP:
76;  CES:  04;  Bicameral:  42;  Conselho  Pleno:  09,  totalizando  218  protocolados.  Na
sequência,  agradeceu  à  Conselheira  Meroujy  Giacomassi  Cavet, que  enviou  a  pauta
comentada  referente  à  aprovação  recente  da  instituição  do  Sistema  Nacional  de
Educação,  de  relatoria  do  Senador  Flávio  Arns  (Paraná)  e  do  Senador  Dário  Berger
(Santa  Catarina).  Dentre  os  principais  pontos  PLP  235/2021,  citou  a  avaliação  dos
sistemas de ensino, a elaboração de planos nacional, estaduais, municipais e distrital de
educação e as fontes de financiamento da educação. Disse que encaminhará no Grupo
dos Conselheiros. Com a palavra, a Conselheira Meroujy Giacomassi Cavet disse que é
muito importante o Projeto de Lei ter sido aprovado na Comissão de Educação, Cultura e
Esporte do Senado.  Na sequência,  a matéria será encaminhada para apreciação dos
deputados federais e sanção do Presidente do Brasil. O Presidente do CEE/PR anunciou
que, no próximo ano, convidará o Senador Flávio Arns para participar de uma Reunião
Ordinária para que todos possam conhecer melhor a lei. Sobre isso, o Conselheiro Flávio
Vendelino Scherer achou  muito importante convidar o Senador e disse que o CEE/PR
está fazendo um excelente trabalho, mas que está sendo pouco divulgado. Sugere fazer
divulgação sobre o que as Comissões estão fazendo. Nesse sentido, o Presidente do
CEE/PR explicou que os trabalhos das Comissões serão finalizados em dezembro. Após
a finalização desses trabalhos,  são geradas Deliberações, que serão publicadas no site
do Órgão e todos tomarão conhecimento. Em relação ao Sistema Nacional de Educação,
o  Conselheiro  Oscar  Alves  falou  que  consta  no  artigo  214  da  Constituição  Federal,
modificada pela  redação da Emenda em 2009.  Em 2010,  a  Conferência  Nacional  de
Educação  fez  recomendação  expressa  para  se  implantar  o  Sistema  Nacional  de
Educação. O Foncede, instigado pelo CEE/PR, aprovou uma Minuta de Projeto de Lei
redigida  pelo  Conselheiro  Oscar  Alves  e  pelo  ex-servidor  deste  Órgão  Evaristo  Dias
Mendes, que foi encaminhada pelo Foncede como Projeto de Lei n.º 448, de 2017, de
autoria  do  Deputado  Federal  Giuseppe  Vecci,  do  Estado  de  Goiás.  Na  Legislatura
seguinte, esse Deputado não foi reeleito. Vários Projetos de Lei com o mesmo objetivo
estavam tramitando na Câmara Federal.  Assim, cumprimenta ao Senador Flávio Arns
pela iniciativa de haver retomado essa importante demanda, apresentando, no Senado, o
Projeto de Lei n.º 235/2019, que institui o Sistema Nacional de Educação, cujo Relator é o
Senador Dario Berger, de Santa Catarina. Lembrou que o Senador Dário Berger era o
Presidente da Comissão da Educação do Ministério da Educação (MEC) na época e que
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solicitou ao Foncede sugestões para o Projeto de Lei. Nesse viés, o Conselheiro Oscar
Alves disse que foi solicitado pelo Presidente do Foncede, Osvaldir Ramos, a apresentar
uma  revisão  no  Projeto  de  Lei  e  fazer  algumas  sugestões,  em  razão  de  ter  sido
Coordenador  do  Grupo  de  Trabalho  do  Foncede  que  estudou  este  assunto,
especialmente,  artigos importantes para os Sistemas de Ensino Municipal,  Estadual  e
Federal. Ressaltou que o art. 211 da Constituição Federal estabelece que os três entes
federados (União, Estado e Municípios) organizarão, em regime de colaboração, os seus
sistemas  de  ensino.  Portanto,  é  importante  frisar  que  o  Sistema  Nacional  não  tem
hierarquia.  O  MEC  instituiu  uma  Comissão  especial  para  estudar  os  Arranjos  de
Desenvolvimento Educacional, fundamental para o estudo do papel do Sistema Nacional
de Educação.  O Conselheiro  Oscar  Alves teve o privilégio  de representar  o Foncede
nessa Comissão instituída pelo MEC. Tal Sistema possibilita um diálogo permanente na
Instância Nacional e nas Instâncias Estaduais, entre os órgãos normativo e executivo para
que todas as propostas de importância sejam efetivamente elaboradas e executadas em
comum acordo em regime de colaboração entre os entes da federação. Na sequência, o
Presidente  do  CEE/PR  agradeceu  a  explanação  e  passou  a  palavra  à  Conselheira
Meroujy Giacomassi Cavet, a qual relatou que a antiga Minuta, citada pelo Conselheiro
Oscar Alves, embasou a composição do novo Projeto de Lei e que o Senador Flávio Arns
sempre se refere à importante contribuição do Conselheiro Oscar Alves para a execução
do trabalho.  O Presidente  do CEE/PR solicitou  que fosse encaminhado um ofício  de
cumprimentos ao Senador Flávio Arns e reiterou que irá convidá-lo para participar da
Plenária em 2022. Em continuidade, passou para a Ordem do dia, iniciando com o relato
dos  Protocolados  n.º  18.133.022-8,  18.152.787-0  e  18.261.597-8,  de  interesse  da
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed/PR) e do Sindicato das Escolas
Particulares  (Sinepe/PR),  município  de  Curitiba,  referente  à  prorrogação  do  prazo  de
entrega da aprovação da Proposta Pedagógica Curricular (PPC) do Ensino Médio, de
relatoria do Conselheiro Jacir José Venturi. Antes de iniciar o relato, o Conselheiro Jacir
José Venturi disse que na terça-feira, dia 03/11, foi realizada reunião para chegar a um
entendimento técnico, jurídico e político, uma vez que a proposição é a prorrogação do
prazo  de entrega  da  aprovação da Proposta  Pedagógica  Curricular  (PPC)  do  Ensino
Médio. Afirmou que este é um trabalho hercúleo, o que justifica o pedido da prorrogação.
Após,  passou  à  leitura  do  documento,  mencionando  que  a  Secretaria  de  Estado  da
Educação e do Esporte enviou dois ofícios ao CEE/PR solicitando a prorrogação do prazo
de entrega: um com pedido de prorrogação para 31/12/2022, feito pela Coordenação da
Educação de Jovens e Adultos, outro, com solicitação de prazo para 31/03/2022, feito
pela  Diretoria  de  Educação  (DEDUC).  Como  eram  datas  bem  discrepantes,  foi  feito
contato telefônico para fazer o ajuste. Assim, foi baixada diligência para ficar registrado. A
data comum foi 30/06/2022. O Sinepe também sugeriu a mesma data para a entrega da
PPC.  Externou  agradecimento  à  assessora  Margarete  Soares,  que  teve  papel
fundamental no Parecer. Em seguida, o Presidente do CEE/PR colocou em discussão o
Parecer. A Conselheira Clemencia Maria Ferreira Ribas questionou sobre a data final de
entrega, haja vista que as aulas já terão iniciado. Em resposta, o relator, Conselheiro Jacir
José Venturi, explicou que a proposição é que se faça a matriz curricular até o início das
aulas, mas o detalhamento de proposta possa ser entregue na data estipulada. Contudo,
acredita que possa ser entregue até 02/03/2022. Nesse sentido, a Conselheira Ozélia de
Fátima Nesi Lavina questionou sobre o motivo de não possibilitar a ampliação do tempo
para  a  prorrogação  da  Proposta  Pedagógica  Curricular,  porque  quando  trabalhou  a
Deliberação da Educação Infantil  e  do Ensino Fundamental,  o CEE/PR prorrogou por
duas vezes, e agora está sendo negado para o Ensino Médio. O Presidente do CEE/PR
explicou  que  o  prazo  de  02/03/2022  é  uma  questão  legal.  Assim,  não  pode  ser
extrapolada a legalidade. Um fator importante é que há cem dias para realizar a Proposta
Pedagógica Curricular. Não havendo mais considerações, colocou em votação o Parecer,
que  foi  aprovado  por  unanimidade.  Com  a  palavra,  o  Conselheiro  Oscar  Alves
cumprimentou a todos os envolvidos pelo excelente trabalho realizado e explicou que a
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Deliberação CEE/PR n.º 03/2018, que aprovou o Referencial Curricular do Paraná para a
Educação Infantil  e para o Ensino Fundamental, tratou do Projeto Político Pedagógico,
com prazo exíguo, quando deveria ser a Proposta Pedagógica Curricular, por esta razão
houve necessidade de prorrogação. Enquanto na Deliberação CEE/PR n.º 04/2021 as
instituições e redes de ensino têm prazo até o final do ano 2024 para elaborar o Projeto
Político Pedagógico e Regimento Escolar. Mas a Proposta Pedagógica Curricular está
com prazo até 31/12/2021, em razão da implementação do Ensino Médio ser obrigatória
no início do ano letivo de 2022, no máximo, conforme a LDB, até 02/03/2022. Houve
prorrogação  do  prazo  para  concluírem  o  Projeto  Político  Pedagógico,  o  Regimento
Escolar e da implantação dos Conselhos Escolares porque a Deliberação CEE/PR n.º
02/2018  deste  Conselho,  que  institui  normas  sobre  a  organização  escolar,  o  Projeto
Político-pedagógico e o Período Letivo das instituições de Educação Básica que integram
o Sistema Estadual de Ensino do Paraná, também estabelecia o mesmo prazo exíguo.
Assim, foi necessário modificar as duas Deliberações. Para o Ensino Médio é diferente,
pois na BNCC consta que deve ser para o início do ano seguinte a PPC e não o PPP.
Assim, entendeu-se que o prazo para o PPC deveria ficar até o final de 2021. Entretanto,
a LDB e as Resoluções do CNE, que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino  Médio,  muito  bem  colocadas  neste  Parecer,  estabelecem  que  a  Proposta
Pedagógica Curricular do Ensino Médio deve ser implementada no ano letivo de 2022, até
02 de março de 2022. O Conselheiro chama a atenção para o fato de quando o CEE/PR
emite um Parecer, ele pode ser mudado desde que haja erro de fato ou de direito, caso
contrário não tem como aceitar recurso. Frisou que conveniência já é uma questão de
planejamento. O cronograma citado no Parecer precisa estar consoante com o estipulado
no artigo 12 da Lei Federal n.º 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional  (LDB).  O nosso sistema teve a obrigatoriedade de implementar  o
cronograma. O artigo 35 das Diretrizes Curriculares do Ensino Médio traz referência a
isso, sendo obrigatório seguir o estabelecido. A proposta do cronograma veio da SEED e
foi alterado, de comum acordo, três vezes. A SEED precisa seguir as definições contidas
no cronograma para todo o Sistema. Ressalta que não pode alterar algo que afronte à
legislação.  Faltou planejamento e consenso na SEED.  Falou que 202 colaboradores
selecionados  pela  SEED  participaram  do  processo  de  construção  do  Referencial
Curricular para o Ensino Médio do Paraná. Durante a Consulta Pública, a SEED fez um
documento contribuindo com inúmeras sugestões, mas não houve menção ao problema
suscitado pela Coordenação da EJA sobre a Língua  Portuguesa e a Matemática, nem
quanto  ao  prazo  para  elaborarem  a  Proposta  Pedagógica  Curricular.  Disse  que  foi
encaminhada consulta sobre a Educação de Jovens e Adultos ao CNE. Após resposta
daquele Órgão, a Coordenação da EJA se adequou. Verificou que não há entendimento,
entre os Departamentos da própria Diretoria de Educação da SEED uma vez que vieram
dois ofícios com solicitação de prazos diferentes. Frisou que Deliberação é como Lei.
Dificilmente se muda. A Consulta Pública ficou acessível durante um mês. Para finalizar,
reiterou os cumprimentos pelo Parecer apresentado pelo Conselheiro Jacir José Venturi,
muito  bem fundamentado  e  de  qualidade.  Com a  palavra,  o  Presidente  do  CEE/PR
informou que a próxima Reunião Ordinária será presencial e que na sequência haverá a
Reunião Extraordinária, que novamente será realizada de forma remota. Nada mais tendo
a tratar,  o Presidente  do CEE/PR 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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