
10 DE DEZEMBRO DE 2021 – 9h.
Presentes:  Presidente  João  Carlos  Gomes,  Vice-Presidente  Jacir  José  Venturi,
Conselheiros(as) Ana Seres Trento Comin,  Carlos Eduardo Bittencourt Stange,  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 Cassia Morais.

I – Expediente
a) avisos e comunicações;
b) indicações e proposições.

II – Ordem do Dia
1) e-Prot: n.º 18.219.206-6
Int..:  Secretaria  do Desenvolvimento Sustentável  e  do Turismo do Estado do Paraná
(Sedest).
Mun.: Curitiba
Ass.: Solicitação de aprovação do Programa Estadual de Educação Ambiental (PEEA)
Rel.: Rita de Cassia Morais.

III – Outros assuntos

A  9.ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Pleno,  referente  à  27.ª  (vigésima  sétima)
Sessão,  foi  realizada  no  dia  10  de  dezembro  de  2021,  à  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, após verificar o número regimental, fez a
chamada  nominal  dos  Conselheiros.  Na  sequência,  mencionou  a  quantidade de
protocolados  que  entraram  no  CEE/PR,  entre  os  dias  06  e  10/12/2021:  Câmara  da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental (CEIF) – 87 protocolos; Câmara do Ensino
Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (CEMEP) – 620 protocolos;
Câmara da Educação Superior (CES) – 05 protocolos; Bicameral (composta pela CEIF e
CEMEP)  –  10  protocolos;  Assessoria  Técnica  –  11  protocolos;  Conselho Pleno –  07
protocolos, totalizando 740 protocolados. Em relação aos trabalhos desenvolvidos nas
Câmaras, o Presidente do CEE/PR comentou que todos, independentemente do número
de processos, tiveram atividades durante toda a semana, mas fez destaque ao trabalho
realizado  pela  CEMEP,  que,  de  acordo  com  ele,  foi exaustivo,  tanto  por  parte  dos
Conselheiros, como das Assessorias Pedagógica, Técnica, Administrativa,  dos Técnicos
de Informática (TI) e  da equipe de Apoio deste Conselho. Parabenizou a Presidente da
CEMEP,  Conselheira  Ana  Seres  Trento  Comin,  e  demais  membros daquela  Câmara.
Lembrou que no dia  anterior foram aprovadas a Deliberação  e a  Matriz  da EJA, que
considera muito importante. Com a palavra, o Conselheiro Jacir José Venturi igualmente
destacou o trabalho realizado pela CEMEP e comentou sobre a implementação do novo
Ensino Médio  e  as  muitas  discussões ocorridas  acerca  do assunto.  Comentou ainda
sobre a quantidade de cursos profissionalizantes que estão sendo ofertados no Paraná
pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED). Disse que essa promoção
é  algo  inovador  e  que  todos  esses  processos  passaram  pelo  CEE/PR  e  foram
amplamente  discutidos  entre  os  membros  da  CEMEP  e  a  equipe  responsável  pela
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demanda na SEED.  Comunicou que possivelmente  haja  mais  reunião de CEMEP na
próxima semana, porque o intuito é que todos os mais de 700 (setecentos) processos que
chegaram nos últimos dias e que estiverem dentro da legalidade e da normalidade, sejam
provados ainda em dezembro. Afirmou que o trabalho realizado pela CEMEP foi muito
árduo.  Disse que em todas as Câmaras há muito  trabalho,  mas especificamente nos
últimos meses,  houve  muitas  demandas  direcionadas  à  CEMEP.  Por  isso,  ratifica  os
cumprimentos aos membros daquela Câmara e à equipe de apoio. Frisou que se não
fosse a equipe de apoio, dificilmente seria possível analisar tantos processos. Comentou
que isso  demonstra  o  compromisso de todos.  Em seguida,  o  Presidente  do CEE/PR
registrou a presença do Conselheiro Suplente Carlos Eduardo Bittencourt Stange. Com a
palavra,  a  Conselheira  Ana  Seres  Trento  Comin  agradeceu  os  cumprimentos  do
Presidente e do Vice-Presidente do CEE/PR em nome de todos da Câmara e disse que
foi  sim  um  trabalho  exaustivo,  mas  extremamente  produtivo.  Relatou  que  foram
aprovados vários protocolados em bloco, para atender a todas as instituições de Ensino
Médio na nova proposta, com uma nova matriz. Quanto à possibilidade de haver reunião
da  CEMEP,  a  Conselheira  Ana  Seres  Trento  Comin  afirmou  que  haverá  Reunião
Extraordinária no dia 16/12 para concluir os processos que foram enviados pela  SEED.
Além  disso,  há  outras  instituições  de  ensino  que  enviaram  suas  propostas  e
principalmente a da EJA. Sobre este aspecto, mencionou que como bem colocado pelo
Senhor Presidente do CEE/PR e pelo Vice-Presidente Conselheiro Jacir Venturi, o que o
Paraná está fazendo é uma referência, um modelo que Ficou uma proposta muito boa a
da EJA. Disse que durante todo esse ano e no ano passado foram discutidas essas novas
propostas,  mas  esta  realmente  vem  ao  encontro  da  Resolução  n.º  04/2021,  com  a
Deliberação da EJA que já foi aprovada por este Colegiado e todas as normas que estão
ainda em vigor no  CEE/PR, principalmente no Conselho Nacional de Educação (CNE).
Informou  que  após  o  término  da  Reunião  Plenária,  será  realizada  outra  Reunião  da
CEMEP com o Presidente  do CEE/PR João Carlos  Gomes,  para  discutir  assunto  de
interesse  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Educação  Pública  do  Paraná  (APP-
Sindicato) e do Coletivo de Humanidades. Antes de passar a palavra para a Conselheira
Marise Ritzmann Loures,  o Presidente do CEE/PR registrou a presença da Conselheira
Gilmara Ana Zanata. Com a palavra, a Conselheira Marise Ritzmann Loures igualmente
parabenizou aos membros da CEMEP e pediu atenção especial para a Escola Indígena
de Diamante do Oeste, que solicita o Ensino Médio. O Presidente do CEE/PR comentou
que  no  próximo  ano,  como  haverá menor  número  de  processos,  implementará  nova
sistemática de trabalho, o que oportunizará este Conselho estudar com mais profundidade
algumas demandas importantes. Em continuidade, cumprimentou o Conselheiro Carlos
Eduardo  Sanches,  que  sempre  está  participando  de  eventos  representando  esse
Colegiado com muita competência. Em continuidade, o Presidente do CEE/PR passou à
Ordem do Dia, a saber, o Protocolado n.º 18.219.206-6, de interesse da Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), município de Curitiba, referente à
solicitação  de  aprovação  do  Programa  Estadual  de  Educação  Ambiental  (PEEA), de
relatoria da Conselheira Rita de Cassia Morais. Informou que esse processo deu entrada
no CEE/PR há pouco mais de 30 dias e foi distribuído na 11.ª Reunião Ordinária deste
Órgão. Isso mostra a rapidez com que é realizado o trabalho em relação aos processos
que  chegam. Isto posto, o Presidente do CEE/PR passou a palavra para a Conselheira
Rita de Cassia Morais, que antes de iniciar o relato, enalteceu e agradeceu o trabalho de
assessoramento das técnicas pedagógicas Berenice dos Santos e Beatriz Kozik. Após,
deu início à leitura do relato do protocolado. Concluída a leitura, o Presidente do CEE/PR
colocou em discussão o referido Parecer. Com a palavra, a Conselheira Fabiana Cristina
de Campos cumprimentou o Presidente do CEE/PR e demais Conselheiros, agradeceu a
Conselheira Rita de Cassia Morais pela leitura do relato, as técnicas que ajudaram na
composição desse protocolo e contextualizou rapidamente o que foi o Plano Estadual de
Educação Ambiental. Disse que o Programa Estadual de Educação Ambiental era uma
necessidade  apontada  e  o  Estado  já  deveria  ter  feito  isto  há  algum  tempo,  é  uma
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exigência legal que se tenha esse Plano, e depois de aprovado, que haja uma Lei que o
institua e depois um Decreto que o regulamente. Como foi muito bem colocado, a Câmara
de Ensino Superior já tem trabalhado a obrigatoriedade em algumas questões voltadas
para a Educação Ambiental e  o Paraná é referência em Educação Ambiental há algum
tempo. Infelizmente, não há um documento que o consolide e essa é a proposta desse
Plano. Em 2019 foram feitas, em todo o Estado, as audiências públicas em parceria com
as Universidades Estaduais e as contribuições foram acatadas. Como exemplo, citou que
inicialmente a proposta que o órgão gestor tinha feito eram quatro linhas de atuação, após
as audiências  públicas  a  quinta  linha,  que  é  fomento  e  financiamento  da  Educação
Ambiental, ganhou uma linha separada devido à importância, inclusive, da destinação de
recursos para essa temática e todos os programas e projetos, a partir de 2022, terão que
apontar qual é a linha da Educação Ambiental que irá ser atendida. Inclusive para colocar
na  LOA todos os  programas e  projetos  da Secretaria,  é  preciso apontar  o  que  será
incorporado da Educação Ambiental, assim como nas outras Secretarias que compõem
esse órgão gestor.  É uma premissa que isso aconteça para que  haja efetividade das
ações. Assim, quando se diz, por exemplo, que se está trabalhando intensamente no uso
do recurso da multa advinda da Petrobras, derivado de acordo judicial, há uma alínea em
que o Ministério Público Federal exige que seja apontado, ao apresentar programas e
projetos para o uso desse recurso, qual é a contrapartida em Educação Ambiental. Então
esse não é um trabalho só da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo, ele é um trabalho constituído pelo órgão gestor e contempla diversas outras
Secretarias,  esclareceu  a  Conselheira,  que  se  colocou  à  disposição  caso  algum
Conselheiro  tenha dúvidas em relação ao assunto em tela.  O Presidente do CEE/PR
agradeceu  à  Conselheira  Fabiana  Cristina  de  Campos  quanto  as  suas  importantes
colocações. Com a palavra, a Conselheira Clemencia Maria Ferreira Ribas lembrou que
há oito anos foi relatora, junto com a então Conselheira Arlete Rosa, que fazia parte da
Câmara de Ensino Superior,  do processo  referente  à Educação Ambiental.  Disse que
ficou feliz de saber sobre o Plano. Sobre isso, a Conselheira Fabiana Cristina de Campos
frisou que foram oito anos de luta para que o Plano se efetivasse e, e em consequência, a
Lei.  A  Conselheira  Arlete  Rosa  foi  convidada  porque  ela  integra  o  Conselho  Inter
Institucional de Educação Ambiental (CIEA). Segundo a Conselheira Fabiana Cristina de
Campos, a ideia agora com o Plano aprovado é que  haja uma reunião com todos que
nesses  oito  anos  deram  sua  contribuição,  porque  um  plano  começa  e  às  vezes  é
esquecido o que ficou para trás. É um processo de construção que tem oito anos e que foi
consolidado nesta gestão. Então quando estiver aprovado, todos que participaram desse
trabalho serão convidados a fazer parte do lançamento do Plano. Após, o Presidente do
CEE/PR  agradeceu  a  Conselheira Clemencia  Maria  Ferreira  Ribas  pelo  registro,
ressaltando  que  esse  é  um  assunto  complexo,  com  ampla  discussão,  dada  a
interdisciplinaridade do tema, que envolve, inclusive questões de saúde. Com a palavra, o
Conselheiro Flávio Vendelino Scherer comentou sobre a importância do Plano e que este
deverá ser trabalhado pelas Secretarias Municipais de Educação. Falou que na região
Oeste  do  Paraná,  local  onde  mora,  existem  vários  problemas  ambientais,  e  isso  é
fundamental. Sobre o que foi mencionado pelo Conselheiro Flávio Vendelino Scherer, a
Conselheira Fabiana Cristina de Campos afirmou que o documento será disponibilizado a
todas  as  Prefeituras.  Relatou  ainda  que  os  municípios  participam  de  muitas  ações
promovidas  pelo  Estado  e  citou  como  exemplo  o  Programa  da  Castração,  que  tem
atendido  muitos  municípios  com a  castração  de  cães  e  gatos  e  em  contrapartida  o
município  aceita  participar  do  programa de  Educação  Ambiental.  Em continuidade,  o
Presidente  do CEE/PR colocou em votação o  referido  Parecer,  que foi  aprovado por
unanimidade.  Após,  cumprimentou  a  Conselheira  Fabiana  Cristina  de  Campos  pelo
trabalho que vem realizando em relação à Educação Ambiental e à Conselheira Rita de
Cassia Morais, bem como à equipe de assessoria que colaborou com esse Parecer. Com
a palavra, a Conselheira Rita de Cassia Morais agradeceu ao Presidente do CEE/PR, aos
demais  Conselheiros  pela  aprovação  do  documento,  cumprimentou  a  Conselheira
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Fabiana  Cristina  de  Campos,  enquanto  Diretora-Geral  da  Secretaria  de  Estado  do
Desenvolvimento  Sustentável  e  do  Turismo,  pelo  belíssimo  trabalho  que  vem
apresentando  pelo  Estado  do  Paraná,  e  ratificou  os  cumprimentos  às  assessoras
pedagógicas.  Em  seguida,  o  Presidente  do  CEE/PR  comentou  que  este  é  mais  um
trabalho importante dos órgãos executivos  em parceira  com o Conselho e  os  órgãos
municipais. Terminada a pauta, deixou a palavra livre  aos Conselheiros e lembrou que
esta é a última reunião do Conselho Pleno do ano de 2021. Para finalizar, afirmou que
2021 foi um ano bastante produtivo. Comentou também que além de todos os processos
que são rotineiros do Conselho, houve maior volume de processos agora no final do ano
em  função  do  Ensino  Médio.  Na  sequência,  comentou  sobre  a  continuidade  dos
trabalhados  iniciados  na  gestão  da  Conselheira  Maria  das  Graças  Figueiredo  Saad.
Informou sobre a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões para 2022.
Sobre isso, disse que sempre quando o assunto a ser tratado for amplo, será constituído
pela  Comissão.  Lembrou  que  na  semana  anterior  foram  discutidos  alguns  assuntos
importantíssimos, como  a Educação de Jovens e Adultos (EJA),  o Ensino a Distância
(EaD), a Deliberação CEE/PR n.º 09/2021 e a Deliberação CEE/PR n.º 12/2021, que fez
algumas alterações pontuais  importantes  na Deliberação n.º  03/2013.  Além disso,  no
decorrer  do  ano,  foram realizados  importantes  trabalhos  pelas  Comissões  do  Ensino
Médio e de Volta às aulas. Em seguida, desejou a todos um Feliz Natal e que 2022 seja
melhor do que 2021. Em relação à logística das próximas Reuniões Ordinárias, informou
que será decidida na primeira Reunião de 2022. Nada mais havendo 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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