Ofício nº ___ /2021

Araucária/PR, ___ de fevereiro de 2021.

À SENHORA CLAUDINÉIA MARIA VISCHI AVANZINI
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA DIONIZIO GRABOWSKI, 65
FAZENDA VELHA - ARAUCÁRIA/PR
CEP 83703-342

Cumprimentando-a, _________________________________________________________________________ ,
Unidade Educacional mantida pelo Poder Público Municipal, integrante do Sistema Municipal de
Ensino, nos termos da Lei Municipal nº 1.526/2004, vem, respeitosamente, perante Vossa
Senhoria, por meio de seu/sua Diretor(a) que abaixo assina, expor e requerer o que segue:
1. Em 02/02/2021, foram publicados em Diário Oficial (Ed. 762/2021) a Resolução nº
01/2021 e o Parecer nº 01/2021, ambos exarados pelo Conselho Municipal de Educação. Apoiado
no mencionado parecer, o Conselho Pleno, por unanimidade, decidiu pela prorrogação da
Resolução CME nº 01/2020, nos termos daquela resolução, mantendo-se, assim, o regime
especial para reorganização e cumprimento do calendário escolar no Sistema Municipal de
Ensino. No entanto, esta resolução foi suspensa pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
conforme o Decreto nº 35.583/2021. Além disso, após a suspensão da resolução, a Secretaria
Municipal de Educação editou a Instrução Normativa nº 01/2021 que determinou o retorno ao
trabalho presencial nas Unidades Educacionais e a implantação escalonada do regime híbrido de
ensino a partir de 24/03/2021.
2. Ocorre que o Decreto nº 35.583/2021, ao suspender a Resolução nº 1/2021, atentou
contra o princípio da gestão democrática da educação (art. 206, VI, CF) ao usurpar competências
legais dadas ao CME, como a competência para editar normas regulamentares do Sistema
Municipal de Ensino e a competência para deliberar sobre processo educacional e políticas de
educação (§§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Municipal nº 1.527/2004). Além do mais, a determinação de
implantação escalonada do regime híbrido sem a apresentação de um protocolo sanitário que
considere as especificidades do Sistema Municipal de Ensino e das condições materiais (insumos,
EPIs, etc.) para a concretização deste regime de ensino vulnera o direito fundamental à vida e o
direito social à saúde de estudantes e profissionais da educação.
3. Assim, em face do acima exposto, a fim de fazer prevalecer o princípio da participação
democrática e proteger adequadamente o direito à vida e à saúde, requer-se que este Conselho
Municipal de Educação reestabeleça a Resolução nº 01/2021, fixando, novamente, o regime
especial de ensino remoto como a única forma possível e adequada para a prestação de serviços
educacionais no atual contexto pandêmico.
Atenciosamente,
DIRETOR(A) DE UNIDADE EDUCACIONAL

