
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 
Interessado: Secretaria Municipal de Educação de Nova Venécia 
Assunto: Encerramento de Curso Ensino Médio na EMEFM Tito dos Santos 
Neves e EMEFM Veneciano 
Relator(a): Alexsandra Gomes Biral Stauffer 
Parecer nº 01/2009 Processo CME 

08/2008 
Colegiado: 
Comissão 
Especial de 
Ensino Médio 

Aprovado em: 
19/02/2009 

 
 
 
I- Relatório 
A Secretaria Municipal de Educação de Nova Venécia encaminhou Ofício, datados de 
27/08/2007 e 27/12/2007, a este Conselho, requerendo o encerramento do 
curso de Ensino Médio nas Escolas Municipais: EMEFM Tito dos Santos Neves, Rua 
Duarte, 431, Bairro Rúbia, 29830-000 e EMEFM Veneciano, Rua Boa Vista, 154, 
Bairro Eleosippo Rodrigues Cunha, 29830-000, dos anos letivos de 1999 a 2006. 
Este Conselho, após ter constatado que os cursos: Normal/Habilitação para o 
Magistério, Técnico em Contabilidade da EMEFM Veneciano não havia sido 
oficialmente encerrado pelo Conselho Estadual de Educação, encaminhou o processo 
novamente à Secretaria de Educação em 23/10/2007 para as devidas 
providências. Em 01 de agosto de 2008, a Secretaria Municipal de Educação retorna 
o processo com as cópias das atas anteriores, anexadas. 
 
Integram o processo os seguintes documentos exigidos pela Resolução CME nº 
01/2007, além de outros complementares: 
1- Requerimento das Escolas interessadas ao Secretário de Educação indicando os 
motivos que determinam o encerramento. 



2- Relação das matrículas e transferências dos alunos de 2006 para as Escolas 
Estaduais. 
3- Cópia das Atas de Resultados Finais. 
4- Ata da reunião de Conselho de Escola em que se comunica a decisão de 
encerramento. 
5- Declaração de regularidade da escrituração e dos arquivos escolares. 
6- Levantamento dos alunos concludentes dos Cursos Profissionalizantes. 
  
Conforme Resolução CMENV 01/2007, o pedido de encerramento de cursos pode 
decorrer por decisão da entidade mantenedora, iniciando o processo contendo: 
requerimento com exposição dos motivos, parecer do Conselho de Escola, 
procedimentos com os alunos matriculados e providências quanto ao remanejamento 
de pessoal. O expediente deve ser protocolado no prazo de 120 dias antes do 
encerramento previsto do curso mas, o ato autorizando o encerramento somente será 
expedido após conclusão do ano letivo. 
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Os documentos escolares e arquivos da Escola até 2006 estarão sob a guarda da 
EMEF Tito dos Santos Neves e EMEF Veneciano e qualquer documento solicitado até 
esta data, ficará de responsabilidade destas escolas. 
 
1- Histórico 
 
A EMEFM Tito dos Santos Neves, inicia suas atividades do curso de Ensino Médio no 
ano de 1997, através do Decreto Municipal de Criação nº 2.664/96, tendo seu 
funcionamento aprovado pelo Conselho Estadual de Educação através da Resolução 
CEE 344/2001, publicada no DO 09/05/2001, convalidando todos os atos 
praticados anteriormente, desde 1997. Esta escola ofertou o curso Ensino Médio, 
como última etapa da Educação Básica no ano de 1997 até o ano de 2006, quando 



todos os alunos foram transferidos em dezembro para a EEEM Maria Dalva Gama 
Bernabé/Estado, que funciona no mesmo prédio da EMEFM Tito dos santos Neves 
cedido pela Prefeitura, sem qualquer prejuízo dos seus direitos, a partir do ano letivo 
de 2007. 
 
A EMEF Veneciano escola privada até o ano de 1986 foi transferida para a Prefeitura 
de Nova Venécia através de Lei Municipal nº 1.486/87, de 30/01/87 e Resolução 
CEE 91/87, que aprovou a transferência de entidade mantenedora particular para a 
pública. Mas, desde o ano de 1982 a Escola já havia recebido do Conselho Estadual 
reconhecimento para os cursos de Ensino Médio: Habilitação para o Exercício do 
Magistério e Técnico em Contabilidade, através da Resolução CEE 67/82, publicada 
no DO 01/12/82. 
 
Em 1985, o Conselho Estadual aprova também os Cursos Adicionais de Ciências e 
Matemática para os anos de 1985, 1986 e 1987, através de Resolução CEE 
67/85, regulamentada pelo Parecer CEE 136/85. Em 1990, o Conselho Estadual 
de Educação através de solicitação municipal, retifica através da Resolução CEE 
07/90, os anos dos cursos adicionais oferecidos:  1986,1987 e 1988. 
 
Em 1991, através de solicitação municipal extinguem-se os cursos do Ensino Médio 
da EMEFM Veneciano, com a Resolução CEE 20/92, publicada no DO 30/09/92, 
retroagindo seus efeitos a 1991 e analisados pelo Parecer CEE 74/92. Todos os 
alunos do Ensino Médio foram transferidos para a EEEM Dom Daniel 
Comboni/Estadual em 1991, sem prejuízo de seus direitos. 
 
Em 1993, a Resolução CEE 36/93, publicada no DO 13/09/93, torna sem efeito 
a Resolução CEE 20/92, retornando assim os cursos do Ensino Médio para a  
EMEFM Veneciano, bem como os alunos, para cursar as habilitações já referidas. 
 
Em 1994, o Decreto Municipal nº 2.074/94, cria o Curso Não-Profissionalizante, 
retroagindo seus efeitos a 1993. 
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Em 1997, a Resolução CEE 144/97 vincula os cursos de Ensino Médio da Rede 
Municipal ao Sistema Estadual de Ensino, ficando a jurisdição destes cursos ao 
Conselho Estadual de Educação. 
 
Em 2006, instituiu-se a organização do Sistema Municipal de Ensino do município de 
Nova Venécia, através da Lei Municipal nº 2.783, de 27/10/06,  em seu Art.3º, 
Inciso V declara que o Sistema Municipal compreende “quaisquer outras instituições 
de ensino, de qualquer modalidade, que venham ser criadas e mantidas pelo poder 
público municipal”, entendendo ser de responsabilidade deste egrégio Conselho o 
encerramento dos cursos mencionados. 
 
2- Análise   
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 9394/96, 
estabeleceu como sendo dever do Estado a progressiva extensão da obrigatoriedade 
do Ensino Médio. 
 
O Plano Nacional de Educação, sancionado pelo Congresso Nacional em 2001, 
estabeleceu metas para a educação no Brasil que garantisse a elevação do nível de 
escolaridade da população a ampliação do atendimento e a garantia do acesso ao 
Ensino Médio a todos os egressos do Ensino Fundamental em idade regular no prazo 
de 3 anos. 
 
A Lei 11.494/2007, que institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica – FUNDEB, obriga os municípios investir recursos nas etapas da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, inviabilizando assim a manutenção do curso 
Ensino Médio, nestas duas escolas de ensino fundamental já citadas anteriormente. A 



aplicação dos recursos do Fundo pelos gestores municipais e estaduais deve ser 
direcionada, considerando a responsabilidade constitucional que delimita a atuação 
dos estados e municípios em relação à educação básica. 
 
O Decreto nº 6.253/2007 que regulamenta a Lei Federal nº 11.494/2007 dispõe 
sobre o fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, 
em seu Art. 3º, define que “recursos serão distribuídos considerando as matrículas 
presenciais efetivas nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, a saber: 
I- Municípios: educação infantil e ensino fundamental. 
II- Estados: ensino fundamental e ensino médio. 
Portanto, justifica-se o pedido de encerramento dos cursos de Ensino Médio solicitado 
pela Secretaria de Educação de Nova Venécia. 
 
Não houve prejuízo na vida funcional dos profissionais, os designados temporários 
tiveram seus direitos garantidos, a medida foi entendida e aceita  
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pela comunidade escolar, as exigências relativas à escrituração e arquivos escolares 
que permanecerão nas escolas foram cumpridas e os documentos encontram-se à 
disposição dos alunos. 
 
 
II- Voto da Relatora 
 
Diante do exposto, somos parecer favorável pelo encerramento dos Cursos 
Normal/Habilitação para o Magistério de 1º Grau, Técnico em Contabilidade e Ensino 
Médio da EMEFM Veneciano e EMEFM Tito dos Santos Neves, mantidas pela 
Prefeitura de Nova Venécia até o ano de 2006. 
 
 
Aprovado na Comissão Especial de Ensino Médio, pelo deferimento. 



Em 19/02/2009. 
Alexsandra Gomes Biral Stauffer – relatora 
Syrlene Pansiere 
Patrícia Monteiro Prado 
 
 
 
 
VOTO DA PLENÁRIA 
O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. 
 
 
Baixa-se a Resolução Competente. 
Sala das Sessões, em 05/03/2009. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


