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-
GCNEANO DO ESTADO DO AJ#PÁ Art. 42 - O pagamento das despesas deverá ocorrer so-

mente apÓs aprovação, em listagem submetida ao Govennador 
DECRETO [~J NO 0001 de 15 de janeiro de 1990 do Estado . 

o Governador do Estado do Amapá, usando das atribuiçÕes Art. 52 - Revoga~se as disposiçÕes em contrário. 
que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial .de 13.12. 
88 , combinado com o § 22 do Art . 14 do Ato das Disposições . Macapá-AP, em 15 de janeiro .de 1990. 
Constitucionais TransitÓrias da Constituição Federal de 05 . 
10 .88 e, na Lei Complementar n2 41 de 22.12 .81 , JORGE NCNA D~ COSTA 

· coNSIDERANDO a necessidade d~ajustar a execução orça
mentária com a disponibilidade financeira. 

CONSIDERANDO a necessidade de exercer melhor control e 
das despesas de acor dá com as prioridades s.Piretrizes do 
Governo. 

CONSIDERANDO a necessidade de saldar os compromissos 
existentes de acordo com a realidade orçamentária e finan
ceira do Estado. 

RESOLVE : 

Art. 12 - Estabelecer que cada Secretaria ~de~ Ge~erno 
deverá elaborar seu programa de despesa mensal de acordo 
com a disponibilidade financeira . 

Art. 22 - A emissão de empenho relativo a obras, equi
pa~ntos, máquinas, tratores e veÍculos ser á submetido a 
apreciação do Governador .do Estado para devida aprovação. 

Art . 32 - As Notas de Empenho de despesas relativas à 
custeio, como combusdvel, medicamento, alimento, âgua,luz 
telefone, xerox, aluguel, bolsas de estudo , assistência- mé 
dica-hospitalar, funerária, passagem aérP.a e demais servi: 
ços de natureza essencial , deverão ser consider ados prio
ritários e obedecer rigorosamente o limité do duodécimo 
financeiro. 

Governador 

GCNERfiJO DO ESTADO DO AMPPÁ 

DECRETO (P) NO 0031 de 09 de jareiro de 1990 

O Governad~r do Estado do Amapá, usando das atrbui
çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988, combinado com o § 22 do art. 14 dp 
Ato das DisposiçÕes Constituciooais TransitÓias da Consti
tuição Federal de 05 . 10.88 e na Lei -Complementar nº 41 , de 
22 .12.81 e tenda em vista o que consta das informaçÕes ~e 
Parecer nº 10?/89-PROG , inseridos no Processo no 28?60 . 
001918/88-GABI. 

RESOLVE: 

Art. lº - DECLARAR, em cumprimento ao q1Ja dispÕe a le 
tra "d" do OfÍcio-Circular n2 38/88-SRH/SEDAP , de · 31 de 

· ~ia de 1988, que AURÉLIO LOBATD DE SOUZA, ocupante da Ca
tegoria Funcional de Professor de Ensino de 12 e 22 Graus, 
classe "E", · referência 1, passou a ser regido pelo Estatu
to dos Funcionários PÚblicos Civis da União, Lei nº 1.?11/ 
52 , em virtude de Termo de Opção assinado em 21 .06.88, con 
forme preceitua o item I , do artigo l2 , . da Lei n2 ? .662 ,d; 
17 de maio de 1988. 

Arl. 22 - Revogaf&JSB as disposiçÕes em contrário. 
Macapá-Ap, em 09 de janeiro de 1990 . 

JORGE NOJ A DA COSTA 
Governador 
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GOJERNO DO ESTADO DO AW'J'Á 

DECRETO (P.). Nº 0032 de 09 de jar:ieiro de 1990 

O Governador do' Estado do Amapá, usando das atribui
çÕes que l he são conferidas _pelo De~reto. Presidencial de 
i3. de dezembro de 1988_, combinado com o § 22 do art ,. 14 do 
8to das DisposiçÕes Con-stitucionais TransitÓJ;ias da Const! 

· tuição Federal de D5-.10. 88 e na Lei ·compleme ntar n2 41 , de 
22 .12.81, e tendo em vi~tã. o· que consta das ~nformaçÕes e 
Parecer nº · 107/88-PROG,· inseridos no Processo n2 28760 

1 001918/88-GABI , e Processo nº 28760.00000B/90- GABI , 
-RESOLVE: · 

Art. 12 - DECLARAR , em cumprime-nto ao que. dispÕe a 1~ 
tra "d" do Oficio-Circular n2 _38/88-SRH/SEDAP, de 31 de 
maio de i988, que MIRACY MAURÍCIO NEVES, ocupante da Cate
goria FunCional de 8ssistente Jurídico , classe "S", refe -
rência NS- 25 , .passou a ser regido pelo Estatuto dos Funci~ 
nários Civis d~ União, Lei. nº 1. 711/52, em virtude de fer
mo de ·opção assinador.,07/06/88 , conforme_p~ceitua o __ item I · 
do artigo 1º da Lei 7.662 , de 17 de maio de 1988. 

-Art. 22- Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 
Maé:apá- Ap, em 09 de janei.ro de 1990. 

JORGE NÓVA DA COSTA 
• Governador 

1 GCNERNO DO ESTADO CO AMPPÁ 
QECRETO . (PJ Nº 0033 de 09 de janeiro de 1990 

O Governador do Estado do Amapá , usando das atribui-
·çõe5 que i he são conferidas pelo Decr~to Presioenci al de 
13 de ·dezembro· de 1988, , combinado' com o § 2 º do art . ." 14 do 
Ato d~s Disp~siçÕes éonstituciona1s. TransitÓrias da Const~ 
tuição Federal de 05.10. 88 e na Lei Complementar n2 41, de 
22.12 . 81, e tendo em vista o que consta.das i nfor4naçães e Pare
cer nº 107/89-PROG, inserid.os no Processo nº 28760 .001918/88-
GABI , e Processo n2. 28760 . 000008/90~ABI , 

RESOLVE: 

Art. 12 -DECLARAR , em cumprimento ao que dispÕe a l e 
· tra " d~ do 'ofié:io-Cir~ular nº 38/88-SRK/SEDAf;', de 31 · d; 
maio de 1988, que ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE_ OLIVEIRA, oc~ 

pente da categoria fu~i::iooal de Economi st a , cÓdigo LT - NS -
509 , cla.sse "Especial", .referência NS- 25, passou a ser re
gido pelo Estatuto dos Funcionários PÚblicos Civis da Uni 
ão· Lei nº 1.211/52, em virtude de Termo de Opção assinado 

I . / 

em 24/06/88, conforme prec~itua o item I , do artigo 12 da 
Lei nº 7.662, de 17 de mai o de 1988. ' 

Art . 2 º - Revoga~ se as disposiçÕes em contrário : 
Macapá- Ap, em 09 de janei ro de 1990. 

JORGE NOJA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO E~TÀDO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

O SECRET~IO qE ADMINISTRAÇÃO, do Governo do Estado do 
'Amapá,. no uso de suas atribui çõe's ' legais, conferidas pelo 
Decr eto (N) n9 0005, de '22 de fevereiro de 1989 e, · tendo 
·em vis ta .o teor' do Ofíci o ri9 2537 /89-DP /SEAD, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Remover o servidor ALCIMAR FLEXA' DA COSTA, 
ocupante do cargo de Artífice de Mecânica, código ART- 1 002. 
cl asse "S", referência NM-30, pertencente ao Quadro Perma
nente do ' extinto Território Federal do Amapá, lotado na Se 
cretaria de. Obras e Serviços · PÜblicos/SOSP~ para a Secretã 
ri~ de Educação e Cultura /SEEC. 

Art :' 29 - ~evogam-se as .disposi cões em contrário. 

Dê- se 'ciênci a· cunipr a- se e publique-se .-

GABINETE DO. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá (AP). 
01 de dezembro de 19~9. 

JOSITO BELARMINO BISPO 
Secretário de Administracão .em exercício 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENT.O 

O Of~cial do cartorio civil de casamento desta cidade 
de Macapá-TFA-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que pretendem . 
se casar: RDDENI LSON DA éoNCE.IÇÃO PANTOJA com MrRNA DE AR-. 
RUOA. MJNTEIRO . 

Ele é fi lho de Raimundo Trindade Pantoja e de Zenaide 
da Conceição Pantoja . 

El a é f ilha de Edson Lopes Monteiro e de Mari·a de Arru 
da Monteiro. 

Quem souber de qualquer impedimento ·legal que os ini ba 
de casar .um · com o outro, acuse~os na forma. da lei . 

Macapá-04 de janeiro de 1990 
HELENISE R. DA ·C. TORRES 

Esc. Aut.: 
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REFERENDA A DECISÃO TOMADA PELA 

ESCOLA "PROFESSOR GABRIEL DE AL 

MEIDÁ CAFÉ" EM REPROVAR A ALUNA 
I A , 

SILVIA MONICA ARAUJO DOS SANTOS 

NA 2! SÉRIE DO CURSO DE CONTABI 

LIDADE, NO ANO DE 1988. 
I HISTÓRICO: 

No dia 31 de març o do presente exercício SILVIA MÔNI 

CA ARAÚJO DOS SANTOS, aluna da Escola Comercial "Professor Gabriel 

de Almeida Café",. deu entrada, neste Colegiado, de um documento no 

qual solicita solução para sua situação escolar. 

Diz a referida aluna que durante o ano letivo de 

1988 cursou a 2ª série, pa turma 2123, do curso de Contab.ilidade, 

ficando para recuperação final em Biologia e que, apÓs o periodo da 

dita recuperação. a~nda em dezembro/88 , pr~curou o seu boletim tan 

to com a funcion~ria encarregada da turma., como na sala de matricu 

la, não sendo o mesmo localizado em nenhum lugar, f é:itO que. gerou a 

impossibilidade de matricular~se na 3ª serie. 

Fazenào uma -verifi cação em ·sua ficha individual, o Se 

cret~rio da Escola detectou que lhe faltavam notas em O. S.P .B e De 

senho, no 3º bimestre, e em Estatistica, no 2º e 4º bimestres, com 

-o que discordou, dizendo haver ficado em recuperaçao apenas em Bio 

logia. 

Por não pesuir mais os trabalhos de Estatistica do 
• 

2º bimestre, procurou o professor da disciplina, JerÔnimo Sodré, com 

quem foi até à Secretaria da ~scola · em busca da caderneta da turma 

2123; não sendo a me sma localizada, nem naquela Secretaria, nem no 

Serviço de Supervisão, nem na Direção do Estabelecimento. 

Quanto aos trabalhos de ·Desenho referentes ao 3º bi 

mestre, apresentou-os ao Diretor da Escola e como eram feitos em fo 
.... 

lhas sol t 'as, grampeou-as para evitar a perda dos mesmos. 

Os trabalhos de O.S.P.B, segundofa interessada, foram 

entregues ao Serviço de Supervisão, sendo sua ficha individual de 

.· 
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1988 r~sgada por umà daé supervisoras , qu~ pree~cheu outr~ em lug~r 

.da. origina). . . ,• 

Ale~a ainda a peticion~fia, que ja havia procurado -a 

. DESEG/SEEC. par~ relatar o problema e ~~e u~a _ funcion&ri~ da . ref~ri 

da Divi~ão foi até a Secre-taria de PlàÍ1ejamento - _ SEPLAN· onde, ju~ 

tamente com o professor~ JerÔnimo Sodré atribuiram- l he a no 't :a 10 -· ( 

dez) . 

• Sb no dia ~8.D3.89, diz a aluna , tr~é meses apos ha 

ver procurado a Direção. dà Esc.olà,~ é que .a mesma enviou ·relatbrio 

da situação à SEEC, não lhe sends:> dada _ qualquer .infbrmação a respe~ 

to, o que · fez com que procurasse este C6nse1h_o de Educaç.ão para so 

l ução do proble~a. 

Por solicitação ~o Sr. Presidente .des t e Col~g iado, o 

documento_, · já transf'ormàdo no processo nº. 1 5/89 - CEE, foi encaminha 
\ . 

-

do à Secretaria de Educação · e . Cul tur.é\, para que o .assunto fosse de 

vid~m~rite analisado p~la iquipe de Apoio técnico ·Es 6oiar - EATE. . . .· . . , 

Retornando a este ' Ccilegiado, o processo .foi encarninh~ · 

do .. _à p r :esidência da Câmara de -Ensi'I)o de 2º Grau e Supletivo e des 

~a , à est~ ~elatora . 

_][][ 

. . :rntegrarr: -·o processo : 

requeri~ento da aluna: 

r elatbrio da Escol a ; 

re latbrio da EATE; 

- diários de cilasse das ~isciplinas O .S. P~B . Dese~~o 

e Estatística; · 
. 

decla~a~~é s dos .profe~sores -de Desenho, Estatística 

e dos integrantes da . equipe de trabalho desta ult i 

ma disciplina : · • 

- pedido de transferência da aluna e histÓric-o ' escólar . 

-..MúLISJE: -. 

A EScola em seu ·relatbrio ~ datado de 16.03 . 89, d i z . 
I ""' 

que a a luna. SILVIA _MONICA ARAÚJO DOS SANTOS foi considerada reprova 
' 

· da na 2ª série do Curso ·de Cé:mtabil'idade -, no ano de l-988, em vi rtu 

de de a?resenta; · e:n sua ffcha ·_ in di vi dual, , alto Índice. de notas ver 

me lhas, e leva do número de falt?-S·, · a usênc.ia de algumas notas em 

O.~ . P. B, Desenho e.: Es t ·atistica, recuperação f'inal em quatro di sci 
'·, 

pl i n a s , das qu~is so se submeteu à recupe r aÇão ~m Biologia-. . Como a 

\ . 
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aluna não concordou com essa decisão, por se dizer aprovada e port~ 

dora dos comprovantes das atividades avaliativas bimestrais em 

O.S.P.B, Desenho e Estatística, foi-lhe conced~do um prazo 

apresentação dos referidos comprovantes. 

para 

, 
Diante desse quadro, e pela proximidade do inicio do 

exercicio l~tivo de 1989, previsto para 1º de fevereiro, o Sr. Se 

cretário da Escola decidiu em não matricular a. aluna enquanto sua 

situação não fosse regularizada, consentindo em que a mesma assis 

tisse às aulas, temporariamente, na 3ª série, por acreditar em suas 

afirmações~ . 

Como apÓs di versas chamadas, a aluna não apresentou os 

comprovantes, foi-lhe concedido um Último prazo, até 03'. 03.89 para que 

a mesma os aprese.ntasse, v}ndo assim, a ter sua matricula efeti vÇtda na 

3ª serie. No mesmo dia, a aluna apresentou 2 (dois) trabalhos de 

O. S . P .B do 3º bimestre, um, com·a no ta 6,0 (seis) e outro, com a no 

ta -7 , O (sete), ambos rubricados pelo professor, um caderno de. Dese 

nho feito com fo lhas avulsas, grampeadas, visadas pelo professor, 

sem qualquer estética, escrito a lápis , trazendo o cabeçalho de ou 

tra Escola; 02 (dois) trabalhos de Estatística do 4º bimestre, sen 
• 

do: o primeiro, sem capa , sem nota e sem qualquer identificação ; o 

seg~ndo, identificado , corrigido e com a nota 6,0 (seis). Diz ainda 

o RelatÓrio, que essa ·docum~ntação r ecebeu a devida.análise, sendo 

rejeitada e devolvida à aluna . O primeiro trabal[lo de · EstatÍstica 

po r falta de identificação . Os· demais r r abalhos foram encaminhados 

aos respectivos professores, com exceção de O.S.P.B, cujo professor 
, 

ja nao se encontra na Escola. 

Anexas ao processo, encontram-se três declarações: a 

primeira, do professor de Estatística, JerÔnimo Sodré
1
que afirma ha 

ver recebido na SEPLAN, a aluna juntamente com uma funcionária da 

DESEG/SEEC. A mesma apresentou-lhe um trabalho de equipe, dizendo 

have r p~rticipado em sua elaboração. ·Apesar do trabalho estar sem a 

primeira página, onde deveri? constar a nota e a identificação do 

mesmo, inadvertidamente, e em boa f é , aceitou a afirmativa da aluna 

como ve rdadeira, razão por que ~tribuiu-lhe a nota 10 (dez), vindo 

a cance l á- la apÓs ou~ir os ·5 (cinco) integrantes da equipe d.e que 

SÍLVIA MÔNICA não tomara parte no , trabalho . 

• A segunda declaração, assinada pe lo professor de Dese 
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nho ; ,-;?au1-ino Souz~ , diz nao . have r aceitado o .caderno apresént ado p~ . 

la aluna~ . em virtude do meqmo · n~b ·'se enq~adrar nos . critérios:, e.s,t ab~ 

lecidos por ele, cqmo sejam : capa , _.tamanho .das fo ~has,· . . esté t ica, 

etc ., classificando':"'"o ·como uma , 11 montagem g rosseira11
• Afirma ainda 

o · professor que ·a· turma 2123 .C, ·de .i988 , . ha qual fazia parte- SÍLVIA 

MÕNICA , no 3 .Q bimestre, recebeu ·16· (dezesseis) aulas,, não. tendo a 
, 

mesm~ comparecido e_m i nenhuma delas_, o que c omp rovaJilo.s pela copia do. 
· ' 

diá.ri'o· de classe anexo ao processo·. · 
' / 

. . 

· A tercei_ra_ ,declaração encontra-se ass ~ riada .pel.os inte 

grantes da ~guipe do trábalho ·de Estad. stica~ Arle t e · Soc orro do .R.e_ 

sár.~o de - Castro , João · de . Deus Sani;:os· da Silva , Marcos · Marcelo · C ou t i 

nho Pinheiro , OlÍvio Fernandes Nova~s ~ - S~nia de S6uza M~nezes~ que . / 

negam -.?- ·participação cte SÍLVIA ,MÔNICA no -. ~e fe r i do t r áb.alho ~ 

o_ R e latór~o da ·Direção da Escol a , . atra~és do seu e or . 
, . , . . .,. ·. . 

po tecnico-pedagogico traz · a data de 16.03 . 89, · bas t ante anter-i or ao 
. ' . . . -

· r~quer:imento de SÍLVIA MÔ~rC~A , dat~do de 3l .. Ó3 ._89, : o que nos . deix9 · 

claro, que a ·Eséola só reprovara a aluna , , apÓs haver-lhe p_ropórcion.§: 

do· vári'a.~ . oportunidades . de comprovar sua aprovação. 
. ' . ,. . ' ( 

~ Nã6 se conform~nd6 com a .decisão , siLVIA MÔNICA recor 

re a este Col')selho, · atravé·s de um i'equertmen t o , no q~'a.L -sd~i. ic_i ta 6' 
a 

p!'esidência do Colégiadqsolyção pàra ·o s e u prOb l ema, dai · . S. Exce 

lência; 6 Sr . Presid~nte do Ór~~o , haver . en~am i~hado o mesmo a Se 

cretarié! _ de. Ed_ucação,_ para r'ec ·eb~r a .:levi :la. ·a p reciação pel~ ··Equi p e· 

. de Apoio Técniço Escolar·- EATE ~ ' a qual, . através de doi.s · técnicos, 

procurou . ~ Dir~ção di Escoia .e demais pesso~s en~olvidas a fim ·. de 

·obter os. esclarec1.mentos necess.áriQs à ·emiss~o de seq .parecer sobre I · 
, I 

. o·: as-sunto , detectando, inclusive, a ·improcedênci-a d.a colocação da 
' . 

aluna ao Sr, • . Presi.de~te des-te.· ColE?gia~q , __ de que ~sol1ci tara do Depa!: 

tamento de Ensino da SEE.C; a regÚlari'zaçãõ · de sua situação escolar. 

· ~pÓs óuvir os . ~etbres da E~cola e d~ p6~s~ de cbpias 

de todos · os documentos, como se'jam ;, · cadernetas ·, CB.Dhotqs , declara · 
·, 

çÕes, etc . , conclui a EATE pe)a reprovação _d~ aluna na 2ª. sê ri e, no 
'\. ' . . . .. 

ano letivo · de 1'988, 0àja vista a const.at~ção de · haver ' a mesma se 

utilizado de rrieiÓs f _raudulentos Bara lograr sua aprovação . 

É ce-rto ql,le houve também - falhas porpart'e ,da Escola 

em vários aspe-ctos' como se}ain: -

alguns professores dei'xaram pe entregar- o·s resul tado.s bi 

'' 
\ 
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mestrai.s dentro dos devidos prazos; 

- o professor de .o.s.P.B que afirma em seu relato f~ito aos 

técnicos da EATE que deixé!-ra a Escola Comercial "Professor Gabriel 

de Almeida Cafe", em razão de o Serviço de Superv~são já vir . apro 

vando alunos sem a sua autorizqção, falhou quando, mesmo sabendo 
,.. - ' 

que SILVIA MÔNICA estava reprovada, pois nao compareceu a recupera 
- I çao final de sua disciplina, rubricou os trabalhos da mesma, corro 

borando, dessa forma, com a falha; 

- alguns diários de classe encontram-se rasurados, sem assi 

natura dos professores e sem o visto do Serviço de Supervisão; 

-nos diários de classe de Desenho e Estatística não . existem 

dados sobre ·a recuperação final. 

Lamentamos que essas falhas recaiam na Direção do Es 
- -tabelecimento que, nessas· ocasioes, peca por omissao, em nao se va 

ler do seu Regimento onde se encontram definidas, todas as suas 

açÕes bem como as competências e atribuíçÕes de cada setor. 

Se tivesse havido maior zelo, certamente o Sr. Secre 

tário da Escola não teria autorizado a que a aluna frequentasse a 

3ª série, embora temporariamente, sem a devida aprovação; o Serviço 

de Supervisão não haver~a autorizado o lançamento da média de OSPB 

na ficha individual da aluna s e~ o consentimento do prof~ssor. da 

disciplina, nem este haveria contribuÍdo para o agravamento do pr~ 

blema, por ter a certeza da reprovação da aluna; não haveria rasu 

ras em documentos escolares, falta de ·lançamento de quaisquer dados 

relativos ao aproveitamentos de alunos, nem a ausência do v . to do 

Serviço de Supervisão em cadernetas. 
, , 

Pé!-ra coibir abusos dessa natureza, e necessario que 

não só o Diretor da Escola "Professor Gabriel de Almeida Café", mas 

todos os demais Diretores atentem·para sua responsabilidade e dever 

de zelar pelo fiel cumprimento dos seus ·Regimentos, evitando, dessa 
• 

forma, que os diversos setores escolares extrapolem os limites de .· 

suàs competências e .até abusem da confi~ça que lhes é depositada. 

III VO'rO DA RELATORA: 

Apesar das controvertidas informações do processo e 
, . 

das proprias falhas cometidas pela Escola, conclui-se que a aluna 

SILVIA MÔNICA ARAÚJO DOS SANTOS agiu de má fé, ~hegando a confessar 

seus erros quando, mesmo antes de conhecer a posição deste Colegia 

do, solicitou sua transferência da Escola. · sua reprovação é eviden 

'· 
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-te .em todos.· os docu~entos enexos a~ presente processo, nao so pela 

ausêl')cia oe ·notas' ' como pelo eleyado nÚmero de fçü.tas que extrapola 

' os 1 imites permitidos por Lei, ·cabendo-nos, portanto, · acompànhar a 

de c i são da EA'TE ; referendando a posiçiio .já tomada pe 1 a Escol-á " Pro . 

f e sso~ .Gab:ri e:). de A1me i da' Café-"., -em ·r:eprovár a referi da a1 una na 2 ª 
, ,. 

serie, do Cufso d~ Cpntabi1idade, "no ano de. 1988. 
' 

. IV 

Este é o n6ss6 pare6er. 

'Macap·á, . 31· ~~ agosto ee 1989 

, ' J . . ·· ! . _ •' ·. . . .. ;.,...'"',' --:-; ' · .·. : \ , - , ~- · : ~ .. ·; · 

' 

\... , \. (.\.Ct Q .· ·, (_-... :... . ~~ \\ .. 1..-Cv, L--t ·-1-v Lt_l,i_ .l•.'. ·l .\ 

NARIA DA COW~!E!~Ãoj CO~O DE . SOUZA . _ _ 

- · · · R e , 1 . a. t o r à - · · . · 

V lO/fiO DA .. CÂOO!illA; 
--, - . 

A .câmara "de Ensino· de 2 º Grau e Supletivo àprova o vo 
' . · 

to da rel-atora. I 

Macapá, sala de reuniÕes ·-.de C~aras " Prpf~ssor ·Rei 

naldo .~iauricio Gouber~}\amasce 

i I . 
1' . 

.", -04 áe ... setembro de .1989. 

f>!!..-{.~_1 l>EN7:f. 

e ·.Ara~jo - Presidente 
I . I 

de Oliveira Lopes 

de Souza 

.' ./ 

. ' 

:&""-.Jo..e--M:!a.ll 'o 

~o C~elh) de $ouza 

' · 

nça . _. '. 
. ;_ 

·, · .. j 

_, 



Macapá, 17-01-90 DIÁ~IO OFICIAL 

GOVEimO DO ESTADO 00 .MIMPÁ 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

CÂOOARA DE :msmo DE 2! GRAU E Sm>LETIVO -----

• 
Pág. 9 

PROCESSO ~~ 46/89-CEE 

PARECER N~ 3 ~ /89-CEE 
ANALISA A SlTUAÇÃO ESCOLAR DOS· 

ALUNOS J08ILIANE AGUIAR DE SOU 

ZA E RAil1UNDO NONATO JÚNIOR DE 

LH1A PINHEIRO E DÁ OUTRAS PRO 

VIDÊNCIAS. 
I lUSTÓRICO 

Através do oficio nº 018/Rq - Fundação Bradesco de 12 

de setembro de 1989, dirigi~o ao Exmo. Sr. Presidente deste Conse 

- I lho de Educaçao, a Diretora da Escola de .1º e 2º Graus "Governador 

Janary Gentil Nunes" comunica "estar enfrentando situaçÕes desagr~ 

dáveis com alunos matriculados na 3ª série do Curso de Magistério" 
, 

e apos ouvir o Conselho de Classe, no dia 04/09, decide suspender 

por 0'8 (oito) dias Úteis a aluna Josilian~ Aguiar de Souza, " por 

ter provocado discussão acirrada com um inspetor de alunos, chega~ 

do a ofensas quanto a sua integridade como pessoa". Ainda no mesmo ' 

Oficio, relata a Diretora o fato ocorrido com o aluno Raimundo No 

nato JÚnior, enfatizando que "está nos criando problemas, possui~ 

do uma suspensão no ano de 1987, de 5 (cinco) dias".' Diz a Direto 

ra que "desta vez, resolveu agredir com palavras imprÓprias desde 

a direção ate funcionários que atuam na Secretaria". Por achar que 

precisava toma'r uma atitude, a · D~reção, "apÓs convocar e ouvir o 

Conselho de Classe no dia 06/09, resolveu considerar o citado alu 

' ' no como "persona non grata" ao nosso estabelecimento de ens ino, ao 

mesmo temp6 que expediremos sua transfer~nci~'. 

O Sr. Presidente do Conselho, em eXerclcio, despachou o 

Oficio 'para a Secretaria do CEE, requisitando da Escola " Janary 

Gentil Nunes" as Atas das reuniÕes de Conselho de Classe, realiza 
. ,., 

das nos dias 04 e 06 do corrente . m~s, que t ratam das ocorrencias 

mencionadas, bem como, os Atos Administrativos que formalizaram as 

pun i çoes. • 
• 

A Escola atendeu a solicitação do Conse lho, informando 
r 

que "ainda está faltando colher a·assinatura da Profª Maria de Na 

zare Guimarães, na ata do dia 30/08 (grifo nosso), -devido o nao 
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comparecime!)to· à ·escola e também o esquecimento por parte da Secre 

taria nos di.às em que a mesma retornou ... " . 

_Dessa fotm~, a documentaç~o apbs transformada em Proces 

so sob ·o n2 46/89, foi encaminhada à C~mara de Ensino de 22 .Grau e 

Supletivo e posteriormente a · est~ · relatora;-por designaç~o do seu 

Pres i ~en~e, constandQ.. da~ seguintes peças:, 

1 - Oficio h2 018/89 - Fundaç~6 Br~desco; 

2 - Cbpias. Xefox das Atas de Reuni~es do Coriselho de Classe d~ 

. ·Escol a de 12 e 42~ ·Graus " Go~e n1ador J anary Ger:1ti 1 Nt.Jne- ~ '' 
. I . / 

dos dias 30/08 e 06/09 (grifo nosso); respectivamente; 

. 3 Cbpia Xerox do Ato Administrativo efe t ivado pela Escola, 

suspendendb ~ aluna Josiliane Aguiar de .Souza, de to~as as 

atiVidades escol~res por 08 (oito) dias ~teis, dat~do de 

29/08/89 '(gri-fo nosso) ;· 
' 4 - Cbpia Xerox ·da Portaria, assinada pela Diretora da Escola 

. de 12 e 22 Graus '.'Governador · Janary Gentil Nune s 11 
, · qu~ re 

~olve · expedir a Transfer~ncia ~o aluno Raimundo Nonato Ju 

nior L~ma Pinheiro , de 12/09/89; 
. 

5 Cbpia Xe rox do Histbrico Escolar ·do al uno Raimundo f~onato 
/ 

J~nior Lima Pinheiro; 

6 - Cbpia Xe.rox do Cap.i tulo II·, que trata ." Do Pessoal Disce n 
. --

te, sua participaç~o e dev~res, d9 Regime nto In te rno da Es 
/ 

co la de 12 e 22 Graus '' Governado~ Janary Gentil Nunes ''; 

7 - Documento do aluno Raimundo Nonato J~nior · Lim·a Pinheiro ao 
. . 

Presidente do Conselho Estàdual de Educaç~b , datado d~ 
-- -w- --· 

13/09/89, que · pe l a s u,a l,1aturez·a ·roi i.f)corporado·--aõ _____ Proces 
' . . 

so dra analisado. 

' · Esta relatora so·lici tou a Escola · documénto de ac.ompanh~ 

mento d6 e~t&gio éu~ervisionado do aluno e~ quest~b , mas · a Dire 

ç~o r ésponde u ·que deixava de · encami nhar o documento solicitado, 

"' devido ó mesmo encontrar-se ·em poder do _al uno". 
:n:I All\l!Íd.ISJE : 

.. _ O relato histbrico do processo em pauta ja nos permite 

observar uma - série de situaç~es que -devem merecer cuidadosa an~li 

set n~o apenas ·pelo fato em si, mas es~ecialmente pela ' possibilid~ 

de da extrapolaç~o a tantos · out~os fatos que permeiam e se entrela 

ç-am _nas re-l aç~es existentes num_~ Escola • 

. . 
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Começamos por observar a incoerência existente em div~r 

sas·atitudes tomaqas pela Escola; 

No Oficio, é citado que "apÓs ouvir o Conselho de Clas . 
se no dia 04/09 (grifo nosso) a Direção da Escola decide suspender 

a aluna Josiliane Aguiar de Souza ·por 08 (oito) dias Úteis"-. No en 

tanto a ata do Conselho de Classe, que respalda a decisão é do dia 
, 
e 30/08/89 e o · Ato Administrativo que formaliza a puniçao datado 

de 29/08/89. 
, 

Poder-se-ia pensar em mero equivoco de dat.as, . mas foram 

esses documentos que embasaram a decisão da Escola em afastar uma 

aluna por 08 (oito) dias Úteis de todas as atividades escoiares, 

signif~cando essa decisao em · cerca d~ 40 faltas a aulas e perda de 

conteÚdos e atividades que a aluna ·não mais recuperará. Essa re 

flexão nos leva a presumir que, se de fato a Escola toma suas deci 

sÕes apÓs as necessárias deliberações das instâncias 

como se ju~tifica erro tão primário? 

competentes, 

f cibvio que a bireção decidiu-se por esta puniçao em 

função de atos que comprometem a discipl~na da Escola. Mas, como é 

· entendida a questão da disciplina no interior da Escola? 

A•disciplina, num sentido restrito, confund~·se ~om ~u~ 

primento de normas e regras concebidas para garantir o funcionamen 

to de uma instituição. Porém, em seu sentido amplo, disciplina de 
,., 

ve ser entendida ~orno a consciencia da necessidade livremente aceL 

ta, em que todos os componentes, de um organismo zelam pela sua 

observância e possam pedir esta observância como ,cumprimento de 

uma obrigação livremente aceita. 

Isso implica em que todos os membros de uma comunidade 

escolar, da Direção até o mais humilde servidor, conheçam e cumpram 

fielmente o seu papel, com dedica'ção e competência, compromisso e 

responsabilidade, já q~e a tarefa fundamental da escola é a de pro 
' ' ' 

mover o desenvolvimento efetivo do aluno, na medida em que deve . 

formá-lo o mais competentemente possivel; 

Essas considerações assumem 
, 

um cara ter mais profundo . 
Formação· de quando estamos tratando de um Curso de Professores. 

A Escola, em seu élocumento, questiona a qualidade e for 
- de está formando. maçao educadores que Acreditamos que esse ques 

tion~ento deve servir de ponto de partida para que a Escola repe~ 

• • 
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·se toda sua pr&tica, funç~o sociial e suas relaç~~s internas e ex 

ternas. 

É impor_taryte ressaltar q'l.le n~o estamos discuti-ndo se á 
' . 

puniçao aplicada foi .justa ou não· . . Apenas -alertamos para que as .de 
tt . . .. - -

· cis~es da Escdlâ. s~jam respaldadas num cotidiano de_ constante . · obser 

yância _-n~o apenas de .prece i tos· ·legais é éticos, · mas _ de um trabalho -· 

profundo, competente, . ~ftic0l~d~ com a realidade so~ial . em que es 

t~ se encontra inserida~ 

Deparamo-n.os também com outra· situação -de caráter disci 

pl~nar .. Essa; bem mais grave· e de consequências mais: · dram&ticas, · 

que requer o posicionamento deste éonselho dé?-~a a · sua . natur·eza 

impl ic_aç~es. 

e . 

f o caso do aiuno ~ai~~ndo Nonato · J~nio~ Lima Pinheiro. 

Em seu · documento~ diz-.se a Eséota · ·"aflita em termos de · 

chegar a esse · ponto,_ pOrém ficariamos ainda· mais, em- ·saoe'r · que es 
I 

tariamos contribuindo para· lançar z:o me~cado de tDabalho '-Um profi~ 
.sional sem cOndiÇÕes e · amadurecimento suficiente que seria denomi 

· riado "_professor" ..• ". 
• 

. . Apesar de sua aflição, a ~ Escola expediu a transfe-rência 
. . - . - -

' I 

compulsÓria do aluno, que está cursando- o 3º bimestre de um 3º · ano 

do Curso d~ iormação de Profes~óres· ~ .·· 

As afi.rmaç~·es feitas · pela· escóla s ,obre a conduta . e o .c a 

ráter do . aluno' nos parecem . car~ecer dé maior respaldo' . inclusive 

com documentação comprobatÓria •. Como é feito o acómpanhamento dq 
\ . 

aluno? Atrav'és de que_ instrumentos a Escola avalia e ' comprova sua 

"falta de condiç-~es e · amadurecimento suficiente" para o exeréicio 

. do I:TJagistério? 
\ 

Erri, sua carta ~ P·resfdência do CEL o aluno diz que · qua_Q. ~ 

do foi chama~d pela Dire çã~ para receber ~u~ tra~~ferêncii, esta 

lhe comuriic c~u que "émbora ~.,_e infe'lizmente · (grifo nosso) não tívesse . . 
n'en~uma ocórtência de: indisciplina no 2º . a:no ' ma s ' ti nha criado pr~. 

- ·-. -- - - bl éma no .1º ano .. ~' acrescentou que por estas raz~es estaria me 

transferência compúi sória ... ". 
. . . .. . ". 

dando .a 
t , ~--

......... Vol ~.?ffi?S ·aqui ao problema de como se conce b e a di s ci·pli 

na no inte rior ' da Escola. 

Como · se· pode fornecer uma t ransferência com a conotaç~o 
' . 

- ·- ----~de---me-à i da . di se i p 1 i nar? 
' . ' 

. ., 
. ' 

I \ 
\. ' ,,. 

- I 

.. 

-, 
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A Escola, pela observância de ' seu Regimento Interno,. 

- ... . . 
Capitulo na o deveria ter cumprido o que ali esta reg1.strado em seu 

II, Art. 94? 

.o aluno, em sua carta a este Conselho, afirma -nao ter 

sido ouvido por nenhum~ instância. Por outro lado nada há que com 

prove ter a Escola possibilitado ao aluno fazer sua defesa, o que, 

pela gravidadé da decis~o e pela afl~ç~o que diz a Escola ter sido 

tomada, seria imprescindÍvel para o respaldo e tranquilidade·, daque 

la instituição de ensino. · { - . 

Para além dessas questões , no entanto, está o -p\ Óprio 

conteÚdo do Regimento Interno que gradua a apljcaç~o das . penalida 

des, como sejam: 

I Admoestaç~o Ve~bal; 

II - Representaç~b por escrito ; 

I II - Suspensão em relação a alguma ou em todas as atividades 

escolares até 08 (oito) dias; 

IV - Transferência compulsÓria. 

Parece-nos que a Escola n~o observou a graduaç~o, quan 

do decidiu-se pela Última penalidade, da qual ainda questionamos a 

denominaç~o. Seria um mero eufemismo para diminuir o impacto do re 

al significado da medida, . a expuls~o? Até porque, repetim_os, -na o 

consideramps correto se dar ao ato de transferência o caráter de 

puniçao. 

Retomamos a quest~o da graduaç~o das medidas puni ti 

vas . Ac red itamos que se tivesse havido diálogo entre aluno e diri 

geDtes, 8 Escola n~o teria ~ornado, de pronto, essa decis~o, e, ain 

da mais, justificando-a por uma situaç&oo~orrida há 02 (dois ) anos 

atrás, quando aconteceu a suspehs~o do aluno. 

N~o estaria a Escola, com essa ·postura, negando to~o seu 

· trabalho de formaç~o e transformaç~Q, quando, ao cabo de. três anos 

de acompanhamento de uma turma de futuros professores, çhega ao fi 

nal do 3º ano afirmando " estar enfrentando ~ituaçÕes desagrad~ 

veis ... com alunos que n~o têm respeito por ninguém • •• que n~o po~ 

suem nenhuma responsabilidade e nem amadurecimento -suficiente ... "? 

Voltamos a afirmar a necessidade dá escola em · repensar 

toda sua prátic~, seus objetivos e finalidades, por considerar que . 

situaçÕes como e ssas devem ser detec tadas e resolvidas ao longo do 

• 
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processo educativo para nao se ter desfechos desagrad&ve~s. · 

· · Mais uma· vez, também, é importante ressaltar que não es 

tamos colocando~ ·em dÚvida' os fatos -ocorridos. O que estamos prete~ 
.• 

dendo é aprofundar um pouco mais; a quest·ão, para, até numa contri · 

buição '"à Escola, fa.zê-1a perceber que os caminhos percorridos . dev~ 

- riam ter s·iao outros, evitando-se, ·assim uma çlecisão desfavor&vel 

à Escola, que, · reconhecemos plénamente.,_ tem suas razÕes em rela:ção. 
(. 

aos fatos. 

Como peça do processo, consta a copia xerox do histÓri 

co escolar do aluno, onde vertfica-se que_, à exceçàE;, de P...sieolog.i-á 

da Educação· e HistÓria da Educação que não possuem avaliação no 

12 bimestre, todas. as demais disciplinas registram um ·bom · rençlimen 

to esco~ar,' levando-nos ~ ficar sem enten_der a razão da ·afirmação 

da Escola, ao se referir ao aluno _ como "sem condiçÕes", · " .sem res 

ponsabilidade" e "sem amadure.ciment,o suficiÊmte" . . . . . . 
.· Tentando clarificar ~elhor nosso entendimento, solicit~ 

mos à Escola, as fichas de acompanhamento do est&gio supervis.iona 
•. ' 

do, que., ao nosso -ver, podem demonstrar o des~mpenho do aluno na 
. t. 

condição de professor, no entanto, a Escola respondeu que "dei)Çava 

de encamin~~r cÓpia do documento solicitado , de~ido ·o mesmo encon 

trar-se em poder do aluno". Esclareceu, aind?- ~ que "essas são . devi 

. damente controladas através êie· orientações mensais por parte da 
. , 

pro_fessora coordenadoréi- do estagio'· sendo essas devolvidas ·pelos 

me~mos (alunos) no final do ano letivo e ~nexadas ao r elatbrio fi 

na1 da . ·conclus~o da etapa". 
, , 

Ficamos sem entender como e. procedido .o ·controle pe.fa 

Escola desse trab'alho , já qüe, pé lo visto, não fica nenhum regi~ 
\ . 

·tro na coordenaç-ão do est&gio. s.eria sufic"iente apenas . as fichas 

que f .icam e·m po.der dQ aluno? 
( . 

. Como é feita a ava,liação paralela · e constante do. desem 

penha dos alunps nos e~tágios, se a E~cola não possui registro de~ 

~sas · atividades? Em função 'disso, como a Escola chegqu ~ conc l tisão 

de que o · aluno é "irrespóns&vel ·nas suas ativi~ades qua:n~o & apr~ 

sentação de trabalhos , 'estágiC?S, . ass im como na frequência"? Não 
. ' 

nos esque_çarrio,s , ·ainda, que a aval i ação soma.tÓ:r'la ~o al u~o ,. regi~ 

trada em seu histÓrico esco~ar contradiz es~a afirmaçio . 

Reafirmamos que,. nosso intuito não é privilegiar nenhu· 
I ' 
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, 
ma das partes, especialmente porque o proprio aluno reconhece que 

errou, que teve um procedimento incompativel com sua condição , não 

so de aluno, mas acima de tudo, c9m6 cidadão, futuro educador. Is 

so é grave e l amentáve l, e ele me recia ser punido por tal comport~ 

menta .. 

Essa pun ição , no entanto, deveria s er dentro da obedi~n 
cia aos ditames . legais, e refletir o resultado de ' todo um trabalho 

de acompanhamento e avaliações constantes, servindo, ac1ma de tUC\ci, 

·.para contribu-ir ao aperfeiçoamento de formação do aluno, objetivo 

precipuo,como já nos · referimos antes, de uma Escola competente _ e 

compromissada com sua tarefa de educar. 

III VOTO DA RELATORA 

Diante de todas as considerações tecidas no corpo do 

presente Parece r, somos favoráveis aque a Escola proceda a reinte 

gração do aluno Raimundo Nonato JÚnior de Lima Pinheiro às aulas, 

especialmente porque~ perfodo em que esteve afastado ( de 12 / _09 

até a prese nte data) já se configura como pesada punição de cerca 

de 15 .di"as de a fastamento de suas atividades escolares, além da 

prÓpria espera do de·sfecho do seu problema também se constituir, a 

nosso juizo, em outra penalidade, bastante signific"ante. Tal desf~ 

cho mesmo lhe tendo sido favorável não deve .parecer uma vitÓria so 

bre a decisão da Escola, mas sim, · como um alerta para o redirecio 

namento de seu procedimento escolar, especialmente o caráter disci 

plinar, tão necessário para o bom desempenho de um futuro educador. 

À Escola, sugerimqs que considere esse Parecer como uma 

tentativa de contribuição ao aperfeiçoamento de seu trabalho, para 

que no futuro, situaçÕes dessa natureza . tenham sua s9lução no âmbi 

to administrativo, nãô carecendo, assim, de interfer~ncia de ou 

tras instâncias. 

Este é o nosso parecer. 

Macapá, 25 de setembro de 1989 

ioo:~,6~~l4fli~~ 
- R e 1 a t o r a -
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IV - VOTO DA CÂIPnlillA: 

. " 
A. 

A C amara d.e Ensino de 2º G·r.au e Sup~eti vo aprova . q votó 

da relatora . 

j 

M8:capát sala de reuniÕes de Câmaras Prof·. "-Reinaldo Mau 

.. 

\-· 

·. 

e : 

Souza 

. i f. 
! í . . . 

. A~_fredo ' 'Augusto Rama lho dé Oliveira 
Raimundo Vilhena da Rocha 

· , 


	

