
18/05/2017 :: SEI / CMM - 0051109 - Ata ::

http://sei.cmm.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=66140&infra_sistema=100000… 1/3

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

ATA

AUDIENCIA PUBLICA 15/05/2017

ELEIÇÃO DE DIRETORAS E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARINGA

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, no plenário Vereador Ulisses

Bruder, da câmara de vereadores de Maringá, fora feita audiência pública destinada a alteração da

redação da lei complementar n. 239/98, que dispõe sobre o regime jurídico único dos funcionários

Públicos do Município de Maringá. Estiveram reunidos, além dos participantes nomeados na lista de

presença em anexo, as seguintes autoridades: a secretaria municipal de educação Walkiria Trindade, a

secretaria geral do sindicato dos servidores municipais de Maringá (SISMMAR) Célia Mara Vilela Paes,
os vereadores Carlos Mariucci, Belino Bravin, Jean Marques, Alex Chaves, Do Carmo e Homero

Marchese. O mediador do evento Joaquim deu as boas-vindas, saudou as autoridades e lembrou que a

escola legislativa irá certifica com quatro horas aos participantes que assinarem a lista de presença,

também leu as regras aos participantes e passou a composição da mesa chamando o propositor da

audiência Carlos Mariucci, Walkiria Trindade, Célia Vilela, Ivana Veraldo e Marta Croce.  Joaquim

passou a palavra ao vereador Carlos Mariucci. - Carlos Mariucci saudou a todos tecendo um elogio as
mulheres que são maioria na educação e lembrou que esta proposta fora feita na sua primeira legislatura

em 2013-2014 junto com o então vereador Ulisses Maia, e teve colaboração de diversos órgãos, mas

naquele momento o projeto não teve êxito, hoje como se trata de outra conjuntura é importante voltar a

discutir o projeto. Lembrou que a eleição direta é importante por envolver toda comunidade escolar

(funcionários, pais e alunos) dando oportunidade a participação de todas e todos, em seguida a passou a

palavra para prof.ª Walkiria que saudou a todos e falou que a eleição para diretores além de estar

presente em orientação do MEC, é também promessa de campanha do atual do prefeito além do desejo

do vereador propositor, lembrou da escolha de diretores que fora feita no início do mandato, os critérios
estabelecidos tendo como base a escola democrática, isto é, envolveu toda a rede na escolha, mas não

houve eleição. Lembrou também que a meta da atual gestão é elevar o IDEB de 7 para 8. Expos sua

confiança o processo que está sendo traçado e enfatizou que este é um momento histórico. E passou a

palavra a senhora Célia, que disse está feliz com esta proposta porque este momento é ímpar. Em seu

discurso lembrou que há 24 anos a forma de escolha era através da eleição direta e foi alterado no ano de

2005 na gestão do prefeito Silvio Barros e espera que volte a ser através da eleição direta onde o coletivo

se sobre põe ao individual, através de um processo democrático, transparente, autônomo e participativo

onde todos são corresponsáveis e quem deve escolher os diretores são os pais e os professores, lembrou

que a retirada da eleição levou o município a um retrocesso, e este projeto irá fazer com o município

avance nesta questão. Justificou a ausência da presidente do SISMMAR Iraídes na mesa, e enfatizou sua
presença na plenária. Passou a palavra a profª Ivana que lembrou que participou da audiência em 2014.

Lembrou que não existe uma legislação nacional estabeleça critérios para escolha, temos como base a

gestão democrática da CF de 1988, e uma orientação no LDB de 2003 deixando a cargo dos gestores

(municipais e estaduais) para estabelecerem os critérios de escolha. Disse que na meta 19 do plano

nacional de educação a escolha deve respeitar o critério técnico, de mérito, de desempenho e de escuta
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da comunidade escolar. No Paraná em 1983 já tivera eleição direta para escolha de diretores e isto se
perdeu, mas a partir de 1994 passou a ser regra na rede estadual de educação. Lembrou que no Brasil

existem três processos: 1 modelo - indicação pelo secretário ou prefeito, que reforça a pratica clientelista

e não garante que tenha o perfil técnico para o exercício do cargo, 2 modelo - o concurso, em exercício

no município de São Paulo, seria uma escola imparcial a crítica feita a este modelo é que o pessoa escolhe

a escola, mas a escola não escolhe a pessoa. E o terceiro modelo que é defendido aqui é a eleição direta

por ser o mais participativo. E existe modelo misto que colocam provas (critérios e méritos) e eleição. A

eleição também não é única forma de uma escolha democrática, mas é um passo necessário. Para que

haja o processo democrático é necessário não só a eleição direta para diretoras e diretores, mas também

o fortalecimento do grêmio escolar, dos conselhos escolares, APMF etc. também defendeu a

profissionalização da gestão escolar. Passou a palavra a prof.ª Marta, que lembrou que mesmo a eleição

direta para diretores incorre em erros e devemos aprender com estes erros, algumas propostas e critérios
demonstram que são as melhores que outras(...). Lembrou que o curso de pedagogia prepara o

profissional para atender não só o aluno, mas também o prepara para assumir gestão da escola. Lembrou

que ser diretor de escola requer conhecimento da docência, isto é ter a pratica de saber o que é atua em

sala de aula. E sugeriu que seja formada uma comissão formada por todos os seguimentos (legislativo,
executivo, dos servidores, da universidade e etc.) para melhor escolha dos critérios da eleição para
diretores.  O vereador Carlos Mariucci pediu a palavra e convidou os demais vereadores presentes para

que assinem como coautores do substitutivo do projeto de lei apresentando. Joaquim passou a palavra a
plateia onde o vereador Homero Marchese, falou que neste momento estamos no campo da retórica e

quer saber quem pode votar e quem pode ser votado? Profª Ivana respondeu que não estamos no campo
da retórica porque temos estudos que comprovam que a eleição é o processo mais democrático existente,

portanto temos comprovação cientifica e em relação a votação quem pode votar seria toda comunidade
escolar, e a pessoa a ser votada será estabelecido pela comissão que podem tomar como critério tempo

de docência, tempo de permanecia na comunidade escolar pleiteada, a profª Marta completou que
também o acumulo de títulos deve ser usado como critério. O vereador Jean Marques lembrou que no

plano de carreira do magistério municipal uns dos grandes avanços foi alguns pontos a quem ocuparia o
cargo de direção. A prof.ª Maria Luisa lembrou o artigo 64 da LBD que tratar sobre o profissional da
educação que atuação na coordenação, orientadora, tem que ter especialização em gestão escolar, e no

artigo 67 estabelece a docência como pré-requisito para exercer qualquer função além da docência
escolar. A Prof. Gisele perguntou quando vai ser a eleição. Felipe quer maiores esclarecimentos sobre

quem tem direto a ser pleiteado, além dos critérios já estabelecidos. Carlos Mariucci respondeu que esta
lei é um processo e que colocá-la em execução no meio do ano iria atrapalhar o ano escolar.  A profª

Walkiria falou que temos maior cuidado com espaço escolar principalmente por ser ano de IDEB e
propôs ao prefeito e ao vereador que a eleição aconteça no final do ano para não atrapalhar

desenvolvimento escolar.  Profª IVANA lembrou que este processo tem que ser cauteloso para ser torna
uma política pública e não uma política de governo.  Célia (SISMMA) falou que é uma angustia muito

grande por parte dos servidores que esta eleição saia o quanto antes, mas que o SISMMAR defende que
em primeiro lugar está o ensino de qualidade e pediu paciência para que o processo ocorra com a máxima
responsabilidade. O vereador Do Carmo perguntou qual a diferença entre indicação e escolha, e quando

fala em retrocesso não podemos ofender a gestão anterior porque o Município saiu de 30 para 130
unidades de ensino e de um IDEB saltou de 3 para um 7. O vereador Alex falou da qualidade da

educação de Maringá é muito grande e falou do seu temor pelo uso político das escolas. Juliana Deseja
saber quem fará parte da comissão e se a possibilidade de votar nos membros, Paulo disse que é um pai

interessado no assunto e quer saber como pais podem participar mais desse processo por educação
melhor. A profª Nilda disse que a indicação de nomes é importante e após a composição seja feita uma

programação e que esta seja divulgada. a sugestão de se formar uma comissão da prof. Marta foi
aprovada pela plenaria e ficou constituida da seguinte maneira: 1 (um) representante do legislativo,  1 (um)

representante da secretaria municipal de educação, 1 (um) representante da diretoria do SISMMAR, 2
(dois) representantes dos servidores do sindicalizados ao SISMMAR eleitos nesta audiência (prof.
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(dois) representantes dos servidores do sindicalizados ao SISMMAR eleitos nesta audiência (prof.
Reinaldo  Repinasi dos Santos (99101-9705) e juliana Vieira Marques (984391620)), 2 (dois)

representantes dos servidores não sindicalizados eleitos nesta audiência (Izabel Cristina Ferreira Esteves
Furlan (99964-1686) e Larissa Oliveira Amaral (99166-4153)), 1 (um) representante de paisde aluno

(Paulo Henrique de Souza Parandiuc (988046929)), além das 3 (três) pesquisadoras (Ivana Veraldo,
Marta Croce e Maria Eunice França Volce (99107-9598). Nada mais havendo a tratar Carlos Mariucci

agradeceu a presença de todos declarando encerrada a Audiência e eu, João de Almeida Sanches, lavrei
a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim e pelo propositor desta audiência,

constando em anexo a assinatura de todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por João de Almeida Sanches , Assessor de

Gabinete , em 18/05/2017, às 09:24, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Emar Mariucci, Vereador, em 18/05/2017,
às 12:10, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica

informando o código verificador 0051109 e o código CRC C9C6AFB6.
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