
PROCESSO Nº 1214/15         PROTOCOLO Nº 13.819.454-0

PARECER CEE/CEMEP Nº 658/15 APROVADO EM 08/12/15

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA RENI CORREIA
                           GAMPER – ENSINO MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL

MUNICÍPIO: MANOEL RIBAS

ASSUNTO: Pedido de alteração do Parecer CEE/CEMEP nº 76/13, de 21/03/13,
que  concedeu  a  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  de
Formação  de  Docentes  para  Educação  Infantil  e  Anos  Iniciais  do
Ensino Fundamental,  na modalidade Normal, Nível Médio, para fins
de cessação.

 
RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI

I - RELATÓRIO

 1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício nº 1805/15–
SUED/SEED, de 24/11/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no NRE de  Ivaiporã, em 23/10/15, de interesse do Colégio Estadual  Professora
Reni  Correia Gamper – Ensino Médio, Profissional  e Normal,  do município de
Manoel Ribas, mantido pelo Governo do Estado do Paraná que, por sua direção,
solicita a alteração do Parecer CEE/CEMEP nº 76/13, de 21/03/13, que concedeu
a  renovação  do  reconhecimento  do  Curso  de  Formação  de  Docentes  para
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental,  na modalidade Normal,
Nível Médio, para fins de cessação. 
 

A  direção  da  instituição  de  ensino,  à  fl.  03,  justifica  tal
solicitação:

A Direção do Colégio Estadual Profª. Reni Correia Gamper – Ens. Médio,
Profissional  e  Normal,  localizado  no  município  de  Manoel  Ribas,
jurisdicionado ao NRE de Ivaiporã, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná, solicita a Vossa Senhoria a DESCONSIDERAÇÃO do pedido de
Renovação  do  Reconhecimento,  para  fins  de  cessação,  do  Curso  de
Formação de Docentes para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio.
A referida solicitação foi encaminhada em virtude que o curso funcionaria
no  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  Manoel  Ribas,  mas  a
instituição de ensino não recebeu autorização para funcionamento devido
a irregularidades.
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A Comissão  de  Licitações/Transporte  Escolar/Técnico  de
Campo  do  Paraná/Brigada  Escolar/  Supervisor  de  Edificações,  do  NRE  de
Ivaiporã, informou à fl. 19, sobre o CEEP Manoel Ribas:

Toda edificação foi construída em um terreno as margens da rodovia que
liga  Manoel  Ribas  a  Cândido  de  Abreu,  onde  temos  os  seguintes
problemas:

a) Bloqueio judicial da escritura do terreno da prefeitura que poderá servir
de acesso pelo IAP, por desmatamento irregular de área de reserva legal;

b)  O  DER  não  autorizou  a  construção  de  acesso  pela  frente  da
construção,  por  não  haver  distância  mínima  do  muro  até  a  faixa  de
domínio para entrada com segurança e não ser possível a construção do
trevo para acesso principal;

c) A SANEPAR precisa da autorização do DER para passar a rede de
abastecimento  de  água  na  faixa  de  domínio,  caso  contrário  não  pode
fornecer água;

d) A COPEL precisa também da autorização do DER para passar a rede
de energia elétrica na faixa de domínio, caso contrário não pode fornecer
energia;

e)  Existe  a  invasão,  de  nossa  parte,  de  um  terreno  vizinho,  pela
construção do CEEP, em aproximadamente 4.000 metros quadrados, pois
todas  as  edificações  não  cabiam  no  terreno  existente  com  as
terraplenagens necessárias e realizadas;

f) Existe  a  invasão de nossa parte no terreno da prefeitura que possui
bloqueio judicial, no local onde estão instalados os alojamentos dos alunos
do CEEP, em área não determinada;

g) o Projeto de Prevenção contra Incêndios não foi aprovado pelo Corpo
de Bombeiros, por não ter sido construído conforme padrões exigidos;

h) todo  o  dimensionamento  de distribuição do projeto de energia elétrica
do CEEP não condiz com a energia fornecida pela rede de distribuição da
COPEL, no município de Manoel Ribas, onde este está sendo totalmente
refeito pelo setor de engenharia elétrica da SUDE, para nova licitação e
execução.

Estes são os principais problemas existentes... houve muitas reuniões com
os órgãos envolvidos,  NRE,  IAP,  DER,  Prefeitura,  Secretaria  de Obras
Públicas,  mas,  até  agora  tudo  se  encontra  da  mesma  maneira.  (…)
Podemos informar que se o acesso se concretizar pela área alternativa da
Prefeitura, o problema com a SANEPAR e COPEL acabam, pois as duas
redes poderão passar pela rua aberta... fornecer água e energia elétrica
pelo  acesso  alternativo  sem  a  necessidade  de  autorização  do  DER,
porém, precisamos que a Prefeitura viabilize tal situação...
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O DET/SEED, à folha 25,  informa que há cinco turmas em
andamento  no  Colégio  Estadual Reni  Correia  Gamper,  por  este  motivo, a
interrupção de cessação do Curso de Formação de Docentes procede.  

A  CEF/SEED,  pela  Informação,  à  folha  26,  relata  que  a
Resolução  nº  2189/13,  de  07/05/13,  fundamentada  no  Parecer  nº  76/13  –
CEE/PR, renovou o reconhecimento do curso, para fins de cessação, e justifica
que a referida renovação, para fins de cessação, foi efetivada pelo fato de que o
curso  funcionaria  no  CEEP Manoel  Ribas,  no  entanto,  por  diversos  motivos,
apontados no protocolado, o curso não foi autorizado.

2. Mérito

Trata-se do pedido de  alteração do Parecer CEE/CEMEP nº
76/13, de 21/03/13, que concedeu a renovação do reconhecimento do Curso de
Formação  de  Docentes  para  Educação  Infantil  e  Anos  Iniciais  do  Ensino
Fundamental,  na modalidade Normal, Nível Médio, para fins de cessação.  

Da  análise  do  protocolado  constata-se  a  necessidade  da
alteração  do Parecer  de renovação do reconhecimento do curso,  para fins de
cessação, em razão do Centro Estadual de Educação Profissional Manoel Ribas,
edificação que sediaria o referido curso, não atender,  até o momento, todos  os
critérios para autorização de funcionamento do curso. Por este motivo, o Colégio
Estadual  Reni  Correia  Gamper,  do  município  de  Manoel  Ribas  permanecerá
ofertando o curso.

Portanto,  no  Parecer  nº  76/13,  de  21/03/13,  onde  se  lê
“renovação  do  reconhecimento  do  Curso  de  Formação  de  Docentes  para
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal,
Nível Médio, para fins de cessação”, leia-se “renovação do reconhecimento do
Curso de Formação de Docentes para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio.”

Desta forma,  o  voto  do Parecer  CEE/CEMEP nº  76/13,  de
21/03/13, passa a ter a seguinte redação:

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso  de Formação de Docentes para Educação Infantil  e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio,  pelo
prazo  de  cinco  anos,  a  partir  de  24/08/12  a  24/08/17,  do  Colégio  Estadual
Professora  Reni  Correia  Gamper  –  Ensino  Médio,  Profissional  e  Normal,  do
município de Manoel Ribas, NRE de Ivaiporã, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná.
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II - VOTO DA RELATORA

Face ao exposto, somos favoráveis à alteração  do Parecer
CEE/CEMEP  nº  76/13,  de  21/03/13,  que  concedeu  a  renovação  do
reconhecimento do Curso  de Formação de Docentes para Educação Infantil  e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio,  para
fins de cessação, do Colégio Estadual Professora Geni Correia Gamper – Ensino
Médio,  Profissional  e  Normal,  do município  de  Manoel  Ribas,  mantido  pelo
Governo do Estado do Paraná.

Assim, o voto do Parecer CEE/CEMEP nº 76/13, de 21/03/13,
passa a ter a seguinte redação:

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  renovação  do
reconhecimento do Curso  de Formação de Docentes para Educação Infantil  e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal, Nível Médio,  pelo
prazo  de  cinco  anos,  a  partir  de  24/08/12  a  24/08/17,  do  Colégio  Estadual
Professora  Reni  Correia  Gamper  –  Ensino  Médio,  Profissional  e  Normal,  do
município de Manoel Ribas, NRE de Ivaiporã, mantido pelo Governo do Estado do
Paraná.

Os demais termos ficam inalterados e a cópia deste Parecer
deverá acompanhar o Parecer CEE/CEMEP nº 76/13, de 21/03/13.

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação
para as providências;

b) o processo à instituição de ensino, para constituir acervo e
fonte de informação.

É o Parecer.

  Shirley Augusta de Sousa Piccioni
           Relatora

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                       Curitiba, 08 de dezembro de 2015.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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