
08 DE OUTUBRO DE 2021 – 9h
Presentes:  Presidente:  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente:  Jacir  José  Venturi.
Conselheiros(as):  Aldo  Nelson  Bona,  Ana  Seres  Trento  Comin,  Carlos  Eduardo
Sanches,  Clemencia  Maria  Ferreira  Ribas,  Christiane  Kaminski,  Fabiana  Cristina  de
Campos,  Fátima Aparecida da Cruz Padoan,  Flávio  Vendelino Scherer,  Gilmara Ana
Zanata, Jacir Bombonato Machado, Marise Ritzmann Loures, Marli Regina Fernandes
da Silva, Oscar Alves, Ozélia de Fátima Nesi Lavina, Rita de Cássia Morais e Taís Maria
Mendes.
I - Expediente

a) avisos e comunicações;
b) indicações e proposições.

II - Ordem do dia

1)   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.: Recurso em face do artigo 29, da Deliberação CEE/PR nº 04/2021, de 29/07/2021, para alteração
da distribuição da carga horária da formação geral básica do novo Ensino Médio.
Rel.: Flávio Vendelino Scherer
Dec.: Pedido de Vista de Oscar Alves

III - Outros assuntos

A 9.ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno, referente a 25ª (vigésima quinta) Sessão, foi
realizada no dia 08 de outubro 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,  em
especial  ao  Conselheiro  Aldo  Nelson  Bona  e  a  Conselheira  Gilmara  Ana  Zanata  por
estarem  participando  desta  Sessão  Plenária  do  Conselho  Pleno.  Em  seguida,  fez  a
chamada regimental.  Na oportunidade,  os  Conselheiros  cumprimentaram as visitas:  o
Presidente  do  Sindicato  dos  Estabelecimentos  Particulares  de  Ensino  do  Estado  do
Paraná (Sinepe), Professor Douglas Oliani, e o Diretor Regional da Associação Nacional
de Educação Católica do Brasil (Anec), Padre José Neto (Diretor do Colégio Bagozzi),
além de representantes de escolas e mantenedoras dos grupos Marista,  Franciscano,
Positivo  e  da  Rede  Sagrado  Coração.  O  Presidente  do  CEE/PR  informou  sobre  a
indisponibilidade  da  Conselheira  Maria  das  Graças  Figueiredo  Saad  em  participar  e
cumprimentou ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do
Paraná  (APP-Sindicato),  Hermes  Leão.  Na  sequência,  fez  os  comunicados.  Informou
sobre o recebimento de um convite da Diretoria de Educação do Núcleo de Cooperação
Pedagógica  com  os  Municípios  para  participar  de  uma  reunião,  via  Meet,  no  dia
14/10/2021,  do  Comitê  Executivo  Estadual  do  Programa  Educa  Juntos,  do  qual  a
Conselheira  Ozélia  de  Fátima Nesi  Lavina  é  a  representante.  No dia  05/10/2021,  foi
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exarada a Resolução Conjunta n.º 02/2021-SEED/CEE, que constitui a Comissão Mista
da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e do Conselho Estadual de Educação
do Paraná, para estudar e elaborar um documento com o objetivo de implantar o Sistema
Estadual  de  Avaliação  da  Educação  Básica  do  Paraná.  Fazem  parte  da  Comissão:
Membros da Comissão Mista: Presidente Carlos Eduardo Bittencourt Stange (CEE); Marli
Regina Fernandes da Silva (CEE); Oscar Alves (CEE); Ana Seres Trento Comin(CEE);
Naura Nanci Muniz Santos (CEE); Telma Aparecida dos Santos Luzio (SEED); Annete
Elise  Siedel  Vasconcelos  (SEED);  Marcia  Regina  Lucas  de  Lima  Blam  (SEED);  Eloi
Corrêa dos Santos (SEED); Denise Maria de Mattos Pereira (SEED) e Claudia Camargo
Saldanha  (SEED).  Comentou  que  o  Superintende  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino
Superior, Aldo Nelson Bona, lembrou o trabalho feito na Secretaria de Ciência, Tecnologia
e  Ensino  Superior,  quando  foi  criado  no  Paraná  o  Sistema  de  Avaliação  do  Ensino
Superior.  Informou  que  se  pretende  implantar  no  Estado,  junto  com a  Secretaria  de
Estado da Educação e do Esporte (SEED) um Sistema Avaliativo da rede estadual de
ensino, que poderá ser oportunizada aos municípios. Na sequência, comunicou que a
Conselheira Taís Maria Mendes solicitou que fosse prorrogado em 30 dias o prazo para
manifestação acerca da Minuta da Deliberação da Educação Básica a Distância, contudo,
dado o prazo, não foi possível a prorrogação no prazo solicitado, sendo prorrogado por 21
dias.  A  referida  Minuta  está  disponibilizada  no  site  do  CEE/PR.  Cumprimentou  à
Conselheira Christiane Kaminski e toda a equipe pelo excelente trabalho realizado. Foram
analisados 132 processos na Câmara da Educação Infantil  e do Ensino Fundamental
(CEIF);  41 na Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio  (CEMEP);  8  na  Câmara  da  Educação  Superior  (CES);  20  na  Bicameral;  4  no
Conselho  Pleno,  totalizando  205  processos.  Após,  passou  a  palavra  ao  Conselheiro
Flávio  Vendelino Scherer  para fazer  o  relato dos Protocolados n.º  18.068.598-7 e n.º
18.074.508-4,  de  interesse  do  Sinepe  e  da  Anec,  municípios  de  Curitiba  e  Brasília,
respectivamente, referente ao recurso em face do artigo 29, da Deliberação CEE/PR nº
04/2021, de 29/07/2021, para alteração da distribuição da carga horária da formação geral
básica do novo Ensino Médio. Antes de iniciar a relatoria, o Conselheiro Flávio Vendelino
Scherer perguntou sobre a possibilidade de integrar a CEIF ou a CEMEP em decorrência
da vinculação com a educação básica, com os municípios, os quais questionam sobre
determinados  assuntos,  mas  como  ele  não  está  em nenhuma Câmara  da  educação
básica,  e  sim, na CES, acaba não se inteirando de todos as situações.  Acredita  que
contribui  muito  com  as  demandas  da  CES,  mas  gostaria  de  continuar  o  mandato
auxiliando  na  educação  básica.  Em continuidade,  passou  ao  relato  do  Processo.  Na
oportunidade,  agradeceu à Assessora Pedagógica Margarete e à Assessoria  Jurídica.
Com a palavra, o Conselheiro Oscar Alves, com fundamento na Deliberação n.º 01/2018,
que complementa o Regimento Interno do CEE/PR, artigo 8.º, § 1.º, e com fundamento
nos artigos 18 e 19 do referido Regimento, sobre direitos e deveres dos Conselheiro,
solicitou  pedido  de vista  do  Parecer  em tela.  O Presidente  do  CEE/PR,  João  Carlos
Gomes, questionou sobre a possibilidade de o Conselheiro Oscar Alves pedir vista do
processo, uma vez que não poderia ser relator, não sendo assim sorteado. Sobre isso, a
Assessora Jurídica Marcia Buzato informou que o artigo 8.º, § 1.º do predito documento
normativo não faz exceção.  Em termos regimentais não há impedimento legal  para o
pedido de vista, o que foi corroborado pelo Conselheiro Carlos Eduardo Sanches e pela
Conselheira  Taís  Maria  Mendes.  O  Conselheiro  Flávio  Vendelino  Scherer  disse  que
acreditava que o correto seria retornar para a Câmara. O Presidente João Carlos Gomes
ressaltou que apenas solicitou esclarecimentos à assessora jurídica Marcia Buzato acerca
da normatização.  O Conselheiro  Carlos  Eduardo Sanches lembrou que já  houve fato
semelhante no Conselho e frisou que o Conselheiro Oscar  Alves tem, sim, direito  ao
pedido de vista, o que foi ratificado pela Conselheira Taís Maria Mendes. Na sequência,
foi concedida vista do processo ao Conselheiro Oscar Alves. Nesse viés, o Conselheiro
Aldo Nelson Bona disse que o pedido de vista é direito do Conselheiro, mas conceder ou
não dependerá da análise do Conselho Pleno mediante a deliberação pela análise da
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conveniência  e  oportunidade  mediante  as  razões  que  levaram  ao  pedido  de  vista.
Ressaltou que geralmente é assim o procedimento em outros Conselhos. A esse respeito,
questiona se há previsão no Regimento do CEE/PR ou apenas se restringe a normatizar
sobre a concessão do pedido de vista. Em resposta, o Presidente João Carlos Gomes
disse que tem sido uma prática em atenção ao pedido, conceder a solicitação, tanto no
Conselho Pleno como nas Câmaras. A Assessora Jurídica Marcia Buzato disse que não
há essa redação no Regimento, mas não se tem histórico de que algum pedido de vista
tenha sido negado. Nesta esteira, a Conselheira Taís Maria Mendes explicou que a única
exceção para o Colegiado decidir é quando há outro pedido de vista. Contudo, para os
demais casos, nunca foi justificado o pedido de vista e o Colegiado sempre oportunizou o
pedido. O Conselheiro Aldo Nelson Bona disse que apenas questionou se há um marco
regulador a respeito para entender a prática realizada no CEE/PR. O Conselheiro Jacir
José Venturi comentou que se deixar para 08/11/2021, data da próxima reunião do Pleno,
o relato do Conselheiro  Oscar  Alves,  irá  prejudicar as escolas particulares, sobretudo
aquelas que possuem sistema de ensino, pois precisam fazer a organização curricular e
de  gestão  de  pessoas,  em  especial  a  contratação  de  professores.  Lembrou  que  no
Paraná, são cerca de 700 mil alunos. Informou que a Anec representa mais de um milhão
de alunos em todo o Brasil. Disse que estão no limite do prazo para obter a resposta.
Pede que se for possível, conceda a palavra aos diretores presentes, aos que assim o
desejarem, para que possam se manifestar. Frisou que fortalecendo a escola particular,
não se enfraquece a pública.  Pede, assim, para antecipar a explanação do Parecer, com
anuência da Presidência, por estar no limite da espera. Ressaltou que luta de igual forma
pela qualidade tanto da escola pública quanto da privada, porque sem um bom ensino
não há educação de qualidade. Com a palavra, o Conselheiro Oscar Alves agradece a
indicação do Conselheiro Jacir José Venturi, e frisa que, em consonância com o art. 8.º, §
1.º do Regimento Interno do CEE/PR, a obrigatoriedade para apresentar o Parecer é na
próxima Reunião Ordinária do Conselho Pleno. Destacou que durante 18 anos de atuação
no CEE/PR em nenhum momento posicionou-se contra as escolas particulares, nem o
Sinepe, nem a Anec, como exemplo, cita que foi sorteado relator para tratar do processo
de colaboração entre o sistema estadual e o sistema municipal de ensino de Curitiba. O
Conselheiro  explicou que foi  constituído um Grupo de Trabalho (GT) a partir  de uma
denúncia referente a uma escola particular de Curitiba, que oferta educação infantil e os
primeiros anos do ensino fundamental, ao Ministério Público de Curitiba, que instaurou um
Processo Administrativo  e  questionou o  Conselho Municipal  de  Educação de Curitiba
(CMEC)  quanto  à  responsabilidade  para  emitir  os  Atos  regulatórios  e  quanto  à
fiscalização, se do Sistema de Ensino Municipal ou do Sistema Estadual de Ensino. O
Grupo de Trabalho, composto por representantes do CMEC, da Secretaria Municipal de
Educação,  do  CEE/PR,  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  SINEPE,  após
estudos, apresentou um Relatório Final, com a proposta de um Termo de Colaboração,
onde mantém os estabelecimentos que ofertam a educação infantil e as etapas do ensino
fundamental e médio no Sistema Municipal de Educação, enquanto que ficariam para o
Sistema  Estadual  de  Ensino  apenas  os  estabelecimentos  que  ofertam  o  ensino
fundamental e o médio, portanto, igual ao que vigora atualmente. A Presidente do Sinepe
à época, Cristiane Mello, em nome da equipe diretora, encaminhou ofício a este Órgão
solicitando  que  o  CEE/PR  fizesse  um  Termo  de  Colaboração  mantendo  uma  única
vinculação, ficando sob a responsabilidade do Sistema Municipal de Ensino apenas as
instituições  que  ofertassem  Educação  Infantil.  Disse  também  que  deveria  ter  sido
considerada a opinião do Sinepe, que trata de instituições de ensino das redes privadas.
Assim, como relator do processo, solicitou, com o auxílio do co-relator,  o Conselheiro
Jacir Venturi, reunião com o CMEC, o SINEPE e com a participação dos relatores para
chegarem a  um denominador  comum,  contudo  não  houve  acordo.  Esclareceu  que  o
Ministério Público, reiteradas vezes, cobra do CEE/PR uma definição. E o CEE/PR explica
o  que  vem  acontecendo.  Informou  que  a  Anec  solicitou  manifestação  do  Conselho
Nacional de Educação (CNE) a respeito deste assunto e salientou que os estados em que
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isso ocorre são Paraná e Santa Catarina. Todos os agentes desse processo e o MP serão
convocados pelo CNE para uma reunião para debater a temática. Em defesa do Sinepe e
das escolas católicas está empenhado em resolver a situação.  Quanto à Deliberação
CEE/PR n.º 04/2021, disse que foi fruto do trabalho de muitos Conselheiros relatores, a
saber,  Conselheiro(a)  Ana Seres Trento Comin,  Carlos Eduardo Stange,  Naura Nanci
Muniz Santos, Sandra Teresinha da Silva e Taís Maria Mendes, em articulação com a
equipe  da  SEED  e  com  as  contribuições  dos  membros  do  Conselho  Pleno,  sendo
aprovado  por  unanimidade,  com  exceção  da  Conselheira  Taís  Maria  Mendes,  em
decorrência da representatividade que assume (APP-Sindicato), mas que muito contribuiu
na discussão das Minutas da Indicação e da Deliberação. Ressaltou que em razão do
Parecer  apresentado  pelo  Conselheiro  Flávio  Vendelino  Scherer,  pretende  fazer  um
estudo, assim como fez com a Educação Infantil  e o Ensino Fundamental. Quanto ao
Ensino  Médio,  a  lei  que  modificou  a  LDB,  provocou  mudanças  profundas,  com  a
participação de centenas de estudiosos para construir o documento. Assim, o Conselheiro
Oscar  Alves considera  seu direito  de  seguir  o  previsto  no  artigo  8.º  e  apresentar  na
próxima Reunião Plenária. O Conselheiro Jacir José Venturi disse que não tem dúvidas
quanto a neutralidade do Conselheiro Oscar Alves. Contudo, disse que é crucial para as
escolas privadas que têm sistema de ensino que houvesse o adiantamento do relato.
Pede também a flexibilização das cargas horárias interpostas no artigo 29 da Deliberação
n.º 04/2021, que seriam de 25% a mais ou 25% a menos de carga horária. Pede acolher a
proposta  da  Anec,  que  seria  600  horas  por  etapa.  As  escolas  não  se  manifestaram
quando da consulta pública sobre isso. Quando foi aprovada a Lei n.º 13.415/2017, o
CEE/PR pediu que as escolas começassem a implantação gradativa, portanto antes da
obrigatoriedade da Lei, que é 2022. Muitas escolas iniciaram a implantação gradativa do
novo Ensino Médio entre 2019 e 2021. A referida Lei exemplifica que a carga horária pode
ser dividida em 3 partes, de 600 horas cada. Pode alinhar o currículo a BNCC. Quando o
sistema de ensino faz os materiais didáticos, precisam ser impressos e digitalizados. Esse
é um trabalho que demanda tempo. Tal trabalho iniciou com base na Resolução n.º 04 do
CNE e na Lei 13.415/2017. O trabalho foi concluído no máximo no primeiro semestre de
2021, portanto antes da Resolução 04/2021, exarada por este CEE/PR. Lembrou que foi
feito um estudo pelo Sinepe que concede à rede privada flexibilização total ou parcial da
carga horária. Apenas sete estados engessaram a carga horária para a escola pública e
privada.  Pede  apenas  que  aceite  uma  terceira  opção.  Disse  também que  lamenta  a
recusa  do  Conselheiro  Oscar  Alves,  que  causará  prejuízo  às  escolas  privadas,  que
precisará esperar até novembro. Disse ainda que o Sinepe tem um documento da SEED
afirmando  que  não  há  obstáculo  quanto  à  implantação  da  terceira  alternativa,  tendo
liberdade para distribuir a carga horária. Sobre isso, ressalta que, de acordo com o ex-
Presidente do CNE Eduardo Deschamps, confirmou que muitos estados estabeleceram
paras as escolas privadas uma liberdade de carga horária. Com a palavra, a Conselheira
Taís Maria Mendes lembrou que as discussões se interrompem quando há pedido de
vista. Não quis interromper a palavra do Conselheiro Jacir José Venturi, porque entende
que os Conselheiros têm direito à fala. O Presidente do CEE/PR disse que a questão
agora é se haveria ou não uma extraordinária para fazer o relato. A Conselheira Taís
Maria Mendes ressaltou que já houve casos semelhantes a esses e que foi  realizada
reunião  extraordinária  para  que  o  relato  fosse  antecipado.  Na  sequência,  foi  dada  a
palavra, por três minutos, ao Presidente do Sinepe, Douglas Oliani, que reiterou o volume
de trabalho para fazer toda a adequação. Assim, solicita que, se possível, tenha a reunião
extraordinária, a fim de haver mais tempo para ajustar a demanda. Disse que entende o
árduo trabalho deste Órgão e agradece a atenção. Após,  o diretor da Anec/PR, José
Neto, reforçou o pedido feito pelo Presidente do Sinepe e engrandeceu o trabalho do
CEE/PR  em  prol  da  educação  paranaense.  Reitera  a  menção  honrosa  feita  a  esse
Conselho  e  diz  que  o  pedido  de  antecipação  muito  contribuiria.  Na  sequência,  o
Presidente  disse  que  seguindo  o  Regimento  do  CEE/PR,  o  relator  terá  o  direito  de
apresentar no prazo estipulado. Encerrou, assim, a pauta do dia, deixando livre a palavra.
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Na oportunidade,  solicitou que o Vice-Presidente conduza o restante da reunião,  haja
vista precisar se ausentar. Informou que este é o último dia da Conselheira Taís Maria
Mendes como membro do CEE/PR. Nesse viés, o Presidente do CEE/PR afirmou que a
predita  Conselheira  sempre  foi  respeitosa  e  ponderada  em  defender  o  seu
posicionamento frente aos assuntos debatidos neste Órgão e que sua presença ficará
marcada nos documentos técnicos do CEE/PR. Cumprimentou-a e disse para continuar
trabalhando e lutando pela educação. Em seguida, mencionou que estão presentes na
reunião  o  Presidente  da  APP-Sindicato,  Hermes  Leão,  o  Conselheiro  Suplente  José
Manoel  de  Souza  e  as  representantes  da  APP-Sindicato  Vanda  Bandeira  Santana  e
Teresa  Lemos,  que  prestarão  homenagem  à  Conselheira  Taís  Maria  Mendes.  Em
continuidade, disse que a Conselheira defende seus ideais e agradeceu a participação da
Conselheira, passando a Presidência ao Conselheiro Jacir José Venturi, o qual afirmou
ser uma honra sucede-lo na Reunião Plenária. Desta forma, o Presidente ad hoc passou
a palavra à Conselheira Taís Maria Mendes, que agradeceu aos servidores pelo carinho
que  tiveram com ela  durante  os  seis  anos  em que permaneceu neste  Órgão  e  pela
dedicação no exercício  laboral.  Na sequência,  a  Conselheira  mencionou a dificuldade
para que a APP-Sindicato tivesse representatividade no Conselho Estadual de Educação
do Paraná. Foi um ano de tratativas. Dentre as pessoas que lutaram para assegurar esse
direito, destacou o professor Hermes Leão, presidente da APP-Sindicato, a professora
Marlei  Fernandes  de  Carvalho,  a  professora  Valquíria  Olegário,  a  professora  Vanda
Bandeira Santana, a professora Tereza Lemos e, em especial, o deputado Lemos, ex-
Presidente  da  APP-Sindicato,  que  na  época  fez  uma  luta  incansável  da  Assembleia
Legislativa do Paraná (ALEP) para que a APP-Sindicato tivesse a garantia e o direito de
ter a representatividade no Conselho Estadual de Educação. Disse ainda que não poderia
deixar  de  mencionar  o  papel  importante  que  o  Conselheiro  Oscar  Alves  teve  nesse
processo, quando exercia a função de Presidente do Conselho Estadual de Educação ao
convencer o governador à época, Beto Richa, sobre a importância e a garantia da minha
posse e  da posse do Conselheiro  José Manoel  como suplente  há seis  anos.  Assim,
agradeceu a essas pessoas e agradeceu em especial  ao Conselheiro Oscar Alves. A
Conselheira Taís Maria Mendes explicou que a trajetória dela no CEE/PR foi embasada
na coerência de vida como mulher,  como professora,  como diretora de escola,  como
vereadora. Relatou que quando foi vereadora, escutou de um político a seguinte frase que
lhe marcou muito: “Você poderia ganhar muito mais se não ficasse brigando por meia
dúzia de professores”. Contudo, a Conselheira disse que nunca esqueceu suas origens,
haja vista que iniciou sua carreira na escola, como professora.  Diante disso, afirmou que
traz na essência dela o que a escola tem, o que a escola precisa. E comentou que não é
arrogância  da  parte  dela  mencionar  isso,  porque pela  essência  ela  é  professora.  Ela
entende o que é a escola e por isso defendeu, em todos os momentos, a pauta da escola
pública  de  qualidade  e  o  direito  de  todos  e  todas  a  terem uma  escola  pública  que
realmente atenda ao que aos nossos estudantes merecem dentro do estado do Paraná.
Falou  que  nunca  abandonou  suas  raízes,  nunca  esqueceu  de  onde  veio  e  que  no
CEE/PR  teve  o  desafio  de  entender  o  que  era  ser  Conselheira,  entender  o  rito  do
Conselho, entender a prática do Conselho e entender a legislação. Nesse viés, usou uma
frase  da  Conselheira  Sandra  Teresinha  da  Silva,  com  quem  muito  aprendeu:  “Uma
Conselheira se faz sendo Conselheira”, ressaltando que só se aprende a ser Conselheiro
e Conselheira fazendo a prática do Conselho Estadual de Educação, cada um do seu
modo,  cada  um  imprimindo  um  ritmo.  Lembrou  que  foram  muitos  debates,  muitos
pareceres, muitas deliberações, muitos pedidos de vistas, muitas declarações de votos
que ela fez. Disse ainda que houve muitos momentos difíceis, citando alguns deles: a)
Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA)  –  mencionou  a  presença  de  estudantes,
professores, diretores de escolas no CEE/PR. Sobre isso, agradeceu à Presidente do
CEE/PR  à  época,  Conselheira  Maria  das  Graças  Figueiredo  Saad,  pela  forma
democrática com que tratou as pautas e as denúncias e apelos que chegavam, escutando
os anseios da escola pública e as divergências, inclusive de atos e de pareceres do CEE/
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PR, promovendo discussões acerca do assunto neste Conselho. Isso é muito importante,
porque o CEE/PR se faz a partir da discussão, das divergências. É assim que o Conselho
deve ser, pois é na diversidade que se cresce. É na diversidade de representações no
Colegiado é que realmente se tem um Órgão deliberativo que irá entender os anseios da
escola pública de qualidade; b) Educação do Campo – mencionou o grande número de
escolas  fechadas,  com  o  não  atendimento  da  especificidade  dessa  educação,  e  as
condições  que  a  escola  do  campo  enfrentam.  Afirmou  não  ser  possível  continuar
admitindo que uma escola do campo não tenha as mesmas condições das urbanas e é
embasado nisso que muitas vezes as escolas são fechadas. Sobre isso,  questiona o
porquê de as escolas do campo não terem as mesmas condições das escolas urbanas,
de não terem o mesmo direito e o porquê de não cederem a essa especificidade; c)
militarização das escolas – mencionou os impactos e riscos do processo de militarização.
Lembrou que foram mais de 200 escolas militarizadas no Paraná, e que está começando
a  aparecer  os  problemas  oriundos  dessas  escolas  militarizadas.  Citou  que  uma
preocupação é o fato de colocar dentro do espaço da escola pessoas que não têm cunho
pedagógico e formação pedagógica.  Todos esses debates deveriam ter  passado pelo
CEE/PR,  mas  infelizmente  não  foi  o  que  aconteceu;  d)  matriz  das  humanidades  –
comentou  que  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte  (Seed),  de  forma
arbitrária, está fazendo mudanças na matriz curricular sem respeitar a especificidade das
escolas e sem respeitar, inclusive, os atos regulatórios; e) Reforma do Ensino Médio – um
amplo debate, em que foram colocadas divergências por parte da Conselheira Taís Maria
Mendes. Nesta esteira, citou o recurso do Sinepe. Referenciou também a pandemia, que
escancarou a condição em que vivem os estudantes, professores e funcionários e as
precárias condições das escolas. A pandemia, infelizmente, mostrou o que estava escrito
na história dos estudantes e que agora sabemos. A Conselheira disse que temos o dever
de entender que a pandemia trouxe para o Conselho Estadual de Educação o desafio de
olhar a escola dentro da sua especificidade, de olhar os estudantes na sua fragilidade,
sem acesso a uma escola de qualidade, principalmente no que tange à rede lógica de
laboratórios.  Os  professores  precisam  ter  condições  de  ministrar  aulas  e  que  estas
cheguem até os estudantes de forma adequada. A pandemia mostrou tudo isso e a escola
pública  merece  tanto  quanto  a  escola  privada as  condições materiais  e  pedagógicas
necessárias para ofertar uma educação de qualidade. A Conselheira Taís Maria Mendes
enfatizou que o CEE/PR não pode continuar a legislar e achar saídas para os erros e
arbitrariedades da SEED e do Governo. Relatou que há vários processos chegando na
Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (CEMEP)
de escolas que tiveram que mudar os alunos da EJA para outros estabelecimentos de
ensino  porque  houve  fechamento  noturno,  em  especial  nas  escolas  que  foram
militarizadas.  A  Conselheira  comentou  ainda  acerca  da  matriz  curricular  das
humanidades, que até agora não houve resposta da Procuradoria Geral do Estado (PGE).
Sobre  isso,  mencionou  que,  consoante  verificação  no  Sistema  e-Protocolo  Digital,  o
processo não saiu  da  SEED e não  foi  encaminhado  à  PGE.  Assim,  reforça  não ser
possível continuar achando saídas para questões que não têm saídas. É preciso achar
saída para a escola. A Seed precisa respeitar o Conselho Estadual de Educação, precisa
entender que a Deliberação n.º 02/2018 trata da gestão democrática, e essa Deliberação
foi aprovada por este Conselho. Também mencionou a Deliberação n.º 03/2013, que trata
das normas de atos regulatórios. A Seed precisa entender e acatar os pareceres deste
Conselho, o que, infelizmente, não tem acontecido, a exemplo das denúncias que chegam
a este Órgão. Nesse sentido, a Conselheira ressaltou que o CEE/PR não trabalha para a
SEED, e sim para o Sistema. O Conselho tem que ser o elo entre a legislação e a escola.
Ouvir a comunidade escolar deve ser a essência do CEE/PR. A Conselheira mencionou
que as falas dela não agradam a todos, mas sempre foi ouvida e respeitou a história dos
Conselheiros e Conselheiras desta casa. Disse ela: “Aprendi muito, lutei muitas vezes.
Saí com o gosto amargo de não ter conseguido aprovar o que eu achava justo e bom,
mas nunca saí de uma reunião com a sensação de derrota, pois a derrota é para quem
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não  luta,  e  eu  sigo  o  lema do  meu Sindicato  e  luto.  E  luto  para  mim é  verbo”.  Na
sequência, agradeceu à APP-Sindicato pela confiança e apoio durante o tempo em que
foi  Conselheira,  a  todos  os  membros  do  Colegiado  pelos  debates  quase  sempre
acalorados, pela ajuda e esclarecimentos e pela ajuda nos processos. Mencionou que a
primeira Câmara que trabalhou foi a CEIF e teceu agradecimentos à ex-Conselheira Maria
Luiza  Xavier  Cordeiro  (in  memorian)  e  a  todos(as)  os(as)  Conselheiros(as)  que  a
acolheram. Mencionou também sobre a CEMEP, em que atuou por último, relatando que
o trabalho nesta Câmara é desafiador. A Conselheira falou que apesar de estar saindo do
CEE/PR, a APP-Sindicato continuará sua representatividade, fazendo a defesa da escola
pública neste espaço, por meio das professoras Vanda Santana e Tereza Lemos. Em
continuidade, agradeceu ao Conselheiro Suplente José Manoel por haver assumido suas
funções neste Órgão enquanto esteve afastada para tratamento de saúde. A Conselheira
mencionou ainda sobre a necessidade de defender o papel  do Conselho Estadual  de
Educação: “É preciso defender o Conselho como Órgão de Estado e não como órgão de
Governo. É importante que nós façamos essa defesa. E Paulo Freire dizia que educar é
um ato de amor, por isso é um ato de coragem. É importante ouvir então a voz que vem
das escolas. A voz que vem dos Gabinetes muitas das vezes não é a voz das escolas. As
escolas  precisam  de  mais  humanidade,  precisam  de  mais  amor,  precisam  de  mais
compreensão, precisam de mais investimentos e não de pressão e resultados de metas.
A  escola  não  é  empresa,  a  escola  não  tem  que  ter  metas,  a  escola  tem  que  ter
acolhimento, a escola tem que ter responsabilidade social, a escola tem que refletir aquilo
que a comunidade deseja e a escola precisa de paciência,  precisa de investimento e
precisa  de  humanidade.  As  escolas  não  são  iguais,  nós  não  podemos  continuar
permitindo a padronização, elas são diferentes e na diversidade que a escola é rica, é na
diversidade também que o CEE/PR é rico. Tenho certeza que o Conselho continuará
defendendo as pautas da escola pública e da escola privada, porque o CEE/PR legisla
para  o  sistema e  não  para  alguns.  O  Conselho  deve  ser  maior  que  um governo,  o
Conselho deve ser maior do que uma Secretaria, porque o Conselho tem que refletir a
diversidade e a resposta que a escola precisa ter. Saio do CEE/PR, mas continuarei a
defender o papel e a função do Conselho no sistema e, sobretudo, a gestão democrática
e a diversidade de representatividade nos Conselhos. Muito obrigada a todos e a todas.
Sigamos em luta ontem, hoje e sempre. Viva à escola pública, viva ao Conselho Estadual
de  Educação,  viva  à  APP-Sindicato  e  viva  a  Paulo  Freire,  por  uma  escola  pública,
democrática, livre,  laica,  diversa,  que liberte  e não aprisione”.  Com essas palavras, a
Conselheira Taís Maria Mendes se despede, agradecendo a todos(as). Na sequência, o
Presidente ad hoc, Conselheiro Jacir José Venturi, comentou sobre a convivência com a
Conselheira  Taís  Maria  Mendes,  mencionando  que  se  de  um lado  ela  era  dura  nos
empates,  por  outro,  era muito  terna no trato pessoal.  Após agradecê-la  pelo trabalho
desenvolvido, passou a palavra ao Conselheiro Carlos Eduardo Sanches, que igualmente
a cumprimentou pelo excelente trabalho desenvolvido neste Conselho, dada a firmeza
com que representou,  com lealdade e  dignidade,  o  magistério  estadual  neste  Órgão,
sempre em prol da educação pública e da valorização dos profissionais da educação. Na
sequência, o Conselheiro Oscar Alves, em nome também das Conselheiras Ana Seres
Trento Comin, Christiane Kamisnki e Gilmara Ana Zanata, agradeceu à Conselheira Taís
Maria  Mendes por  todos os debates que ocorreram e mencionou que a melhor  ideia
sempre é fruto de uma boa discussão. Com a palavra, a Conselheira Fabiana Cristina
Campos  fez  menção  à  generosidade,  inteligência  e  garra  da  Conselheira  Taís  Maria
Mendes  e  citou  que  aprendeu  com ela  que  é  na  crise  que  a  coerência  precisa  ser
mantida. A Conselheira Fátima Aparecida da Cruz Padoan disse que a Conselheira Taís
Maria Mendes é um exemplo de delicadeza e de força, que sempre a fez refletir muito. O
Conselheiro Aldo Nelson Bona ratificou tudo o que foi dito pelos demais Conselheiros e
disse que comentou com alguns Conselheiros sobre a forma com que a Conselheira Taís
Maria  Mendes  representou  a  APP-Sindicato,  sempre  com  firmeza  e  capacidade  de
argumentação, sem nunca assumir uma postura desrespeitosa. Disse que o período em
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que  conviveram  foi  de  aprendizagem  e  mencionou  que  concordavam  em  seus
posicionamentos  na  grande  maioria  das  vezes.  Finalizou  desejando  sucesso  à
Conselheira.  Com  a  palavra,  o  Conselheiro  Jacir  Bombonato  Machado  agradeceu  e
desejou-lhe boa sorte, assim como o Conselheiro Flávio Vendelino Scherer, que relatou a
fala  contraditória  da  Conselheira,  importante  para  o  debate  de  ideias.  O Conselheiro
Suplente  José  Manoel  de  Souza  parabenizou  a  Conselheira  Taís  Maria  Mendes  e
mencionou ter sido tarefa árdua substitui-la no CEE/PR, Na oportunidade, agradeceu o
acolhimento de todos os servidores e à APP-Sindicato por tê-lo indicado como suplente, o
que  demonstra  a  confiança  nele  depositada.  Com  a  palavra,  a  Secretária-Geral  do
CEE/PR, Cláudia Mara dos Santos, agradeceu pelos anos de convivência e pela forma
respeitosa com que a Conselheira Taís Maria Mendes sempre tratou todos os servidores
do Conselho Estadual de Educação. Disse que todos sentirão a falta dela e que foi uma
grande satisfação tê-la como Conselheira. Por fim, desejou-lhe sucesso na nova trajetória.
A representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e da
App-Sindicato  Marlei  Fernandes  de  Carvalho  relatou  que  a  Conselheira  Taís  Maria
Mendes é uma guerreira,  que luta em prol da educação pública. Afirmou que a APP-
Sindicato sempre defende os Conselhos e os espaços democráticos, sempre respeitando
as diferenças. Agradeceu a ela e ao Conselheiro Suplente José Manoel de Souza. Disse
que os Conselheiros que os substituirão farão um excelente trabalho. Após, o Presidente
da APP-Sindicato, Hermes Leão, igualmente parabenizou-a e afirmou que a Conselheira
foi escolhida pela prática militante e por ter uma boa base teórica. Agradeceu aos ex-
Presidentes e demais Conselheiros(as). O mandato da Conselheira honrou não apenas à
APP-Sindicato,  mas ao CEE/PR.  Aproveitou  para parabenizar  o  Conselheiro  Suplente
José  Manoel  de  Souza  e  o  Secretário-Geral  da  Confederação  Sindical  dos(as)
Trabalhadores(as) das Américas (CSA), Rafael Freire Neto, companheiro da Conselheira
Taís  Maria  Mendes.  Na sequência,  foi  transmitido  um vídeo do Deputado Lemos em
agradecimento  ao  trabalho  realizado  pela  Conselheira  Taís  Maria  Mendes,  citando  a
relevância da atuação dela ao longo dos anos. Com a palavra, a Conselheira Taís Maria
Mendes agradeceu a todos que se manifestaram e pelo reconhecimento. Agradeceu em
especial  à família, dizendo que sem o apoio dela não teria como finalizar o mandato.
Afirmou que sentirá saudade do CEE/PR. Disse também que não é difícil representar a
APP-Sindicato porque é uma instituição em que acredita. Em continuidade, o Presidente
ad hoc do CEE/PR, Jacir José Venturi, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença
e as manifestações dos 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).

  9ª Reunião Ordinária  - 23ª Sessão - Conselho Pleno - Outubro/2021.

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

381


