
Aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2014 às 19 horas e 10 minutos, no 

Cine Teatro Iguassu, em Laranjeiras do Sul, Paraná, por iniciativa do GTEI 

PEQUENOS BRINCANTES – Grupo de Trabalho da Educação Infantil, do 

FEIPAR – Fórum de Educação Infantil do Paraná em parceria com o Ministério 

Público, iniciou a Audiência Pública para apresentação dos objetivos e 

preocupações do GT em relação as questões da infância em Laranjeiras do Sul 

e nos demais Municípios da Região presentes no evento. Contamos com a 

presença dos Promotores da Comarca de Laranjeiras do sul/Pr, Dr. Tiago 

Vacari e Dr. Heric Stilben. A abertura do Evento foi realizada pela 

Coordenadora do GT Pequenos Brincantes Maria Luiza Simões Nunes dos 

Santos, hoje também representando o FEIPAR, a qual agradeceu a presença e 

representatividade dos Municípios do entorno, bem como a disponibilidade em 

participar desta ação em defesa das questões da Infância, apresentou o 

objetivo da Audiência, através da qual o GT mostra para a sociedade a 

preocupação com a questão da Universalização e do Projeto 100% Pré-escola, 

pois percebe a necessidade de ampliar a quantidade de vagas nos CMEI’s, a 

mesma deu as boas vindas ao promotor Dr. Heric que está chegando em 

nossa Comarca. Na oportunidade justificou a ausência da Secretária de 

Educação, a qual está neste momento com seu pai em processo cirúrgico. Na 

sequência passou a palavra para a Senhora Marilda de Matos Andrade, 

Secretária do Grupo Pequenos Brincantes, a qual deu andamento ao Evento. A 

mesma falou sobre os desafios do FEIPAR – Fórum de Educação Infantil do 

Paraná  e do MIEIB – Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 
Brasil, que tem como objetivo promover mobilização e articulação nacional 

no campo da educação infantil, divulgando para a sociedade uma concepção 

de educação infantil comprometida com os direitos das crianças. Este 

Movimento tem como princípio básico a garantia de acesso às crianças de 0 a 

6 anos ao sistema público de educação visando seu pleno desenvolvimento. 

Os critérios que norteiam as ações deste Movimento, estão disponíveis em 

uma Carta de Princípios, e dentre eles, temos a abertura para a participação da 

família, propostas baseadas nos conhecimentos que consideram a criança em 

sua totalidade dentre outros. Dando continuidade, ela iniciou a apresentação, a 

qual tem como Título “Por uma Educação Infantil de Excelência”, ela 

explicou o porquê deste título, pois a iniciativa do GT, é que realmente seja 



mudada a visão que foi construída ao longo do tempo sobre a  Educação 

Infantil e sua importância na aquisição de habillidades pelas crianças. Foi 

colocado na apresentação os Logos do GTEI Pequenos Brincantes, do 

Ministério Público do Paraná, do Fórum de Educação Infantil do Paraná – 

FEIPAR, bem como do Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil – 

MIEIB, os quais são parcieros desta ação, desta iniciativa. Foi apresentado o 

objetivo do GT para a sociedade, o qual busca em seus encontros socializar 

questões pertinentes vistas nos encontros mensais que participam em Curitiba 

no Fórum de Debates da Educação Infantil. Além desta explanação sobre o 

objetivo do Grupo foi apresentado quais são os integrantes  hoje do Grupo e 

aberto o convite para quem queira participar, para podermos contar com pelo 

menos um representante de cada município juridiscionado pelo NRE - Núcleo 

Regional de Educação de Laranjeiras do Sul. A secretária comentou sobre a 

Meta 1 do PNE e a preocupação do GTEI de Laranjeiras do Sul, pois segundo 

os dados da demanda em perspectiva de 0 a 03 anos e da faixa etária da 

Universalização de 04 a 05 anos de Laranjeiras do Sul é preocupante, dados 

estes que foram obtidas através de um censo municipal e verificação da lista 

de matriculados e lista de espera dos CMEI’s, e foi sedido ao GTEI pela 

Secretária de Educação. A preocupação do Grupo se justifica e coloca que 

este evento tem por objetivo encaminhar esta ata para o FEIPAR, para 

fortalecer e apresentar argumentos para o MIEIB, na intenção de conseguir 

mais unidades do Proinfância para o Município e para Municípios do entorno 

que estejam em situação semelhante. Apresentado todos os encaminhamentos 

da Audiência, e como o objetivo maior do Grupo é dar mais visibilidade para as 

questões da primeira infância, foi abordado os dados de atendimentos e 

demandas enviados pelos Municípios de Marquinho, Porto Barreiro, Nova 

Laranjeiras e Rio Bonito do Iguaçu, dados estes que são de exclusiva 

responsabilidade do Município em questão. Após esta explanação e se 

tratando da defesa dos direitos da Primeira Infância, foi passado um Vídeo: A 
Pedagogia do Olhar, o qual retrata fielmente como devemos ver e tratar as 

crianças, ou seja, com a educação das sensibilidades, pois são as crianças que 

sem falar nos ensinam as razões para viver. Após o término dos 

encaminhamentos e da apresentação, a senhora Marilda passou a palavra aos 

representantes do Ministério Público. O Promotor de Justiça Dr. Tiago Vacari 



agradeceu a presença de todos, parabenizou a ação do Grupo e a 

apresentação, que é de suma importância, principalmente na questão do 

planejamento . O principal objetivo do Ministério Público, não é acusar, mas 

sim defender questões coletivas principalmente na educação como determina 

na Constituição Federal de 1988. O Dr. Tiago colocou que o Ministério Público 

apoia as discussões e manifestações do Movimento de Articulação pelos 

Pequenos Brincantes para a qualidade e excelência na Educação Infantil, que 

é a base, esta é também a preocupação do Ministério Público. O mesmo 

enfatizou e citou o artigo 205 da CF, no qual coloca que a Educação é um 

direito de todos e dever do estado em assegurar e a função da administração é 

gerir estes recursos para aplicá-los em educação como também direciona e 

orienta o PNE, para que todos cumpram com a legislação que está fixada 

desde a CF/88, que deve ser prioridade, a destinação de verba para as 

crianças e adolescentes em especial a educação Infantil. Enfatizou a 

importância dos outros municípios conseguirem atingir a demanda , ressaltou a 

importância do evento, bem como para cumprir as metas para a 

universalização em 2016. O Ministério Público está aberto para apoiar e lutar 

pela Educação Infantil.  Dando continuidade o Dr. Tiago passou a palavra para 

o Dr. Heric Stilben, o qual se apresentou colocando que assumiu a Vara da 

Infância e da Juventude da Comarca de Laranjeiras do Sul, ontem dia 24 de 

setembro e ficou muito feliz por ser procurado pelo Grupo para uma ação tão 

importante em defesa da infância, bem como reforçou a função do MP 

elencando que a prioridade absoluta é a infância. Ele citou como exemplo o 

gasto que foi realizado na capital do estado para receber os jogos da copa do 

mundo, e que se estes valores fossem revertidos para construção de CMEI’s, 

daria para construir 70 (setenta) unidades de Educação Infantil. Na sequência 

enfatizou a importância da destinação de verbas para a educação infantil na 

gestão pública, mostrou que é função do Ministério Público fiscalizar a 

aplicação destes recursos e da aprovação da meta 1 do PNE responsabiliza 

ainda mais os gestores públicos para o planejamento. Lembrou a importância 

dos dados levantados pelo município para a demanda manifesta por vagas e 

que através destes dados pode-se trabalhar com planejamento e metas para 

que os gestores assumam o compromisso de cumprir as metas elencadas no 

PNE, principalmente a destinada para a Educação Infantil, foco principal desta 



Audiência Pública. Neste momento foi aberta a plenária. A representante do 

Conselho Tutelar a senhora Andreia questionou qual o prazo para termos uma 

resposta sobre o envio deste documento e se irá surtir efeito nossas 

reivindicações. Foi respondido pela secretária do Grupo que após o encontro 

do mês de outubro em Curitiba com o FEIPAR, quando será entregue este 

documento e feita esta apresentação no Fórum de debates da Educação 

Infantil do Estado do Paraná, teremos uma base e aí então será repassado 

para todos. A representante do Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras 

do Sul senhora Fátima, responsável pela Educação Infantil e Séries Inciais deu 

sua contribuição no sentido da preocupação com o espaço físico com relação a 

quantidade de crianças por turma e da qualificação para profissionais, e que 

estes dados coletados dos municípios também serão enviados para a SEED 

para levantamento. Quanto a esta colocação o promotor lembrou que está 

previsto na legislação, que com o recolhimento dos impostos, 25% que deve 

ser destinado a educação, isto inclui a formação dos profissionais para que 

haja qualidade no ensino em todas as etapas. Outra representante do 

Conselho Tutelar a senhora Tereza, manifestou sua preocupação com a super 

lotação das creches e qual o encaminhamento, ações com os gestores que 

poderão auxiliar nesta questão. A senhora Marilda concordou que realmente as 

turmas estão super lotadas por causa da demanda. Ela colocou que com a 

inauguração da Unidade do Proinfância II irá amenizar um pouco a situação, a 

locação de um novo espaço para o CMEI Nossa Senhora das Graças, iremos 

tentar que seja um espaço maior para ampliar pelo menos mais algumas 

turmas, principalmente Berçário, visto termos apenas dois Centros que 

atendem esta faixa etária, outra ação que poderia auxiliar seria a ampliação de 

mais algumas turmas do Centro Municipal Pingo de Gente, o qual já foi 

reformado e adaptado no ano passado para atender um percentual da 

demanda e o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o 

Município de Laranjeiras do Sul e o Ministério Público. Diante desta realidade, 

justifica-se esta ação do Grupo para documentar esta demanda e quem sabe 

conseguir mais uma unidade de Proinfância. Uma diretora de CMEI, senhora 

Dulce, sugeriu que tivesse um concurso específico para a Educação Infantil, e 

fez a colocação de que a formação e qualificação profissional está sendo 

oferecida e com muita qualidade para todos os profissionais que se interessam. 



O Promotor Dr. Heric, concordou com esta colocação e novamente disse que a 

legislação ampara, esta divisão de concurso para uma etapa específica, neste 

caso para professor da educação básica para atuação ou no ensino 

fundamental ou na educação infantil conforme perfil de cada um. A senhora 

Sonia, representante da Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Quedas do Iguaçu, relatou que em seu Município já existe este concurso 

específico e que para educação infantil é de 30 (trinta) horas. A questão que 

mais preocupa segundo ela, é a questão da data corte para a entrada no 

ensino fundamental e qual a legalidade de oferecer  as turmas de 04 (quatro) e 

05 (cinco) anos apenas em período parcial nas turmas de pré-escola ofertado 

nas escolas, visto terem uma lista de espera no Município de mais de 500 

(quinhentas) crianças aguardando por vagas. O Promotor Dr. Heric colocou 

que a data corte é uma previsão legal nacional que são as Diretrizes, mas há 

outra legislação que ampara o Paraná. Ele apoia que o Município siga as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, e demonstrou ser favorável a 

data corte, principalmente pelas questões pedagógicas, quanto a oferta apenas 

parcial para a idade da Universalização ele colocou que ela teria de ser 

estudada e revista, que ele não poderia dar um parecer por ser um caso 

concreto. Na sequência o Vereador Everson questionou qual foi o 

posicionamento do MP no exemplo citado sobre a copa. O Dr. Heric colocou 

que o levantamento foi exposto , em virtude da demanda existente, por isso foi 

questionado os gastos, e estão organizando uma ação civil pública, movida 

pelo MP, pois devido estes gastos, não justifica falta de recursos e orçamento 

para a construção de unidades para suprir a demanda. O referido vereador, 

colocou-se à disposição do Grupo para auxiliar no que for possível para as 

questões da infância como por exemplo cobrar do Executivo a votação do 

orçamento para o ano seguinte e demais questões relacionadas a educação 

infantil do município de Laranjeiras do Sul. A educadora Gracieli que atua no 

CMEI Divina Providência, fez a colocação quanto ao período de permanência 

das crianças na instituição, visto ter algumas que chegam no CMEI às 07 (sete) 

horas da manhã e retornam para suas famílias muitas vezes depois da 18 

horas. O Dr. Heric fez a colocação sobre o direito das crianças com a  

convivência familiar e é garantido, vaga em tempo integral e que deve ser para 

todos. Principalmente na questão da estimulação, é importante o período 



integral nas creches mas elencar critérios para esta educação integral nesta 

época de Universalização é uma questão que está sendo debatida e que foi 

levantada pela senhora Marilda, a qual está organizando um documento e que 

terá o apoio do MP, para poder atender a toda demanda. Na sequência a 

senhora Andi representante do Município de Nova Laranjeiras, abordou 

também a data corte e perguntou qual será o posicionamento do MP no caso 

da família procurar o Ministério Público? Tanto o Dr. Heric como o Dr. Tiago 

defendem a data corte, mesmo tendo uma legislação estadual que permite a 

matrícula em qualquer mês do ano em que a criança completar 06 (seis) anos 

eles vão tentar conscientizar os pais que procurarem o MP quanto ao ganho 

que a criança que completa 06 (sei) anos após 31 (trinta e um) de março terá 

se permanecer na educação infantil, caso o pai não aceite eles orientarão 

procurar um advogado para entrar com ação. Encerrou-se os questionamentos, 

os Promotores agradeceram a receptividade e falaram que o Ministério Público 

esá de portas abertas para parcerias. A senhora Marilda agradeceu a 

participação dos promotores e esta parceria que com certeza surtirá efeitos, ao 

Vice Prefeito Ivan Theo, autoridades e demais municípios que estão envolvidos 

com as questões da infância, neste momento o Vereador Everson, pediu a 

palavra, parabenizou novamente a ação do Grupo e sugeriu que tentássemos 

através do FEIPAR (Fórum de Educação Infantil do Paraná), para que não 

tenha tantas exigências  principalmente quanto a questão da metragem do 

terreno para construção do Proinfância, o que dificulta para a Prefeitura a 

aquisição do mesmo, visto ser necessário uma unidade na área central de 

Laranjeiras do Sul, novamente se colocou à disposição e que podemos contar 

com sua parceria. Neste momento a senhora Marilda falou que iria levar seus 

questionamentos ao Fórum e assim que tivéssemos uma resposta entraremos 

em contato ainda reforçou a apresentação enfatizando que as questões 

levantadas na audiência pública serão apreciadas e encaminhadas pelo 

Ministério Público e pelo Grupo de Trabalho Pequenos Brincantes, ao FEIPAR 

– Fórum de Educação Infantil do Paraná e ao MIEIB – Movimento Interfóruns 

de Educação Infantil do Brasil, os quais se reunirão após a conclusão dos 

trabalhos para deliberar e acordar um plano de trabalho relacionado à 

solicitação de se conseguir mais uma Unidade do Proinfância para o Município 

de Laranjeiras do Sul. Encerradas as manifestações dos participantes, A 



presente audiência encerrou-se às 21horas e 20minutos. A presente Ata foi 

lavrada por mim________________Ana Paula Madra Perussulo, integrante do 

GTEI Pequenos Brincantes, e assinada pelos Promotores da Comarca de 

Laranjeiras do Sul Dr. Tiago Vacari, Dr. Heric Stilben, pela Coordenadora do 

Grupo Maria Luiza Simões Nunes dos Santos, pela Secretária do Grupo 

Marilda de Matos Andrade. Os demais presentes constam em listas de 

presença, as quais foram devidamente assinadas e acompanharão a presente 

ata. 

 

 

 

______________________                          ____________________________ 

            Dr. Tiago Vacari                                               Dr. Heric Stilben  

        Promotor Substituto da                                      Promotor de Justiça da 

  Comarca de Laranjeiras do Sul                          Comarca de Laranjeiras do Sul 

 

 

 

 

________________________                           __________________________ 

   Marilda de Matos Andrade                          Maria Luiza Simões N. dos Santos 

Secretária do GTEI Pequenos                        Coordenadora do GTEI Pequenos 

            Brincantes                                                         Brincantes 

                  

 

 

 

 
 


