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III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I 

DA REALIZAÇÃO, LOCAL E DATA 

 

Art.1º - A III Conferência Municipal de Educação de Cascavel, realizada pela 

Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e Fórum 

Municipal de Educação, com a participação da comunidade educacional e 

sociedade civil organizada, será realizada na União Educacional de Cascavel - 

UNIVEL, nos dias 09 e 10 de novembro de 2017, das 8h às 12h e das 13h30 

às 17h30. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 Art.2º - A III Conferência Municipal de Educação de Cascavel tem por 

objetivos: 

I.  OBJETIVO GERAL  

Conforme o Art. 33 da Lei Municipal nº 5.694/2014, inciso XVIII “avaliar e aprovar 

as readequações do Plano Municipal de Educação, nos termos da legislação 

vigente” e o documento PNE em Movimento: Caderno de Orientações para 

Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação (BRASIL, 2016), 

o objetivo da III Conferência Municipal de Educação de Cascavel será 

acompanhar o processo de avaliação e monitoramento implementação das 

metas apontadas no Plano Municipal de Educação, avaliando as estratégias e 

validando as Notas Técnicas no âmbito município de Cascavel. 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) integrar os diversos níveis e modalidades de ensino com vistas a avaliar 

estratégias do Plano Municipal de Educação; 

b) propor ações para o cumprimento das estratégias do PME do município de 

Cascavel; 
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c) colaborar para a definição de políticas educacionais que garantam o ensino 

com qualidade, a valorização da diversidade e inclusão social. 

 

CAPÍTULO III 

DA METODOLOGIA NAS ETAPAS DA III CONFERÊNCIA 

 

Art.3º - A III Conferência Municipal de Educação de Cascavel será realizada 

com abertura, seguida de Grupos de Trabalho e Plenária Final, sendo que os 

grupos de trabalho serão: 

a) Grupo I -  Meta I - Educação Infantil; 

b) Grupo II -  Meta II - Ensino Fundamental; 

c) Grupo III -  Meta V – Alfabetização, Meta VI – Educação em Tempo 

Integral e Meta VII – Avaliação e Fluxo; 

d) Grupo IV -  Meta IV – Educação Especial; 

e) Grupo V -  Meta VIII - Educação de Jovens e Adultos; 

f) Grupo VI -  Meta X – Valorização dos Profissionais do Magistério, Meta XI 

– Valorização dos Profissionais da Educação não Docentes e Meta XII – 

Formação Continuada para os Profissionais da Educação e do Magistério; 

g) Grupo VII -  Meta XII – Gestão Democrática e Meta XIV – Financiamento 

da Educação. 

§1º - O Estudo nos grupos será coordenado por um representante da 

Secretaria Municipal de Educação e um representante da Comissão de 

Organização da III Conferência Municipal de Educação de Cascavel. 

§2º - Cada grupo contará com um relator escolhido entre os membros do 

Grupo de Trabalho para sistematização da avaliação das estratégias e um 

orador, também eleito para apresentação das sugestões nas Notas Técnicas 

na Plenária Final da Conferência. 

§3º - Os estudos terão como referência as Metas e estratégias do Plano 

Municipal de Educação de Cascavel que já foram atingidas, destacando-se 

aquelas que ainda não foram atingidas nos primeiros anos do Plano Municipal 

de Educação de Cascavel. 

§ 4º -  O Grupo de Trabalho será deliberativo sobre a avaliação das 

estratégias do PME, sendo que em relação as Notas Técnicas, as quais 

foram elaboradas e discutidas pela Comissão de Acompanhamento e 

Monitoramento do PME e Comissão do Fórum Municipal de Educação, os 

membros dos Grupos de Trabalhos analisarão e poderão pontuar sugestões 
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de alterações sobre prazos e inconsistências técnicas com justificativa, as 

quais serão aprovadas na Plenária Final. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PROGRAMAÇÃO 

Art.4º - A Comissão Organizadora presidirá os trabalhos da III Conferência 

Municipal de Educação de Cascavel. 

§ 1º - Os Grupos de Trabalho serão compostos de acordo com os temas 

propostos, conforme definidos pela comissão organizadora no caput do Art. 3º e 

respeitando o limite máximo de 70 (setenta) participantes por sala. 

§ 2º - As Notas Técnicas que sofrerem destaques nos Grupos de Trabalhos, 

terão asseguradas o direito a uma intervenção a favor e uma contrária com 

duração de 2 (dois) minutos cada, sendo realizada a votação pela Plenária. 

Art.5º - A III Conferência Municipal de Educação de Cascavel terá a seguinte 

organização: 

I. Inscrições e credenciamento; 

II. Sessão solene de abertura; 

III. Plenária de aprovação do Regimento Interno; 

IV. Palestra com o Dr. Raimundo Luiz Araújo Silva, sobre o “O Plano Nacional 

de Educação e o Monitoramento do Plano Municipal de Educação”; 

V. Grupos de Trabalhos divididos em salas; 

VI. Plenária Final para validação das Notas Técnicas do PME.  

 

CAPÍTULO V 

DA PLENÁRIA DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO 

Art. 6º - A apresentação do Regimento Interno será feita por meio de projeção 

multimídia realizada por um representante da Comissão Organizadora da III 

Conferência Municipal de Educação de Cascavel. 

§ 1º – Os participantes devem manifestar-se favoráveis ou não ao Regimento 

Interno, apresentando “destaques” para palavras, frases e itens do texto.  

§ 2º - Os participantes que apresentarem “destaques” deverão inscrever-se 

junto à Comissão para fazer uso da palavra.  
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§ 3º Após a apresentação do “destaque” procede-se com a votação pela 

aprovação ou não do “destaque”, sendo aferido o número de favoráveis e não 

favoráveis, considerando-se aprovado o Regimento Interno por maioria 

absoluta ou identificada por contraste. 

§ 4º – Em caso de não aprovação ou de empate, serão efetivadas inscrições 

para que um participante faça a defesa do texto original elaborado pela 

Comissão Organizadora da III Conferência Municipal de Educação de 

Cascavel e um participante manifeste-se favorável ao “destaque” 

apresentado. Cada um terá dois minutos para sua explanação. Em seguida 

faz-se nova votação. 

CAPÍTULO VI 

DA PLENÁRIA DE VALIDAÇÃO DAS NOTAS TÉCNICAS 

Art.7º – A apresentação das Notas Técnicas será feita por meio de projeção 

multimídia realizada por um representante da Comissão Organizadora da III 

Conferência Municipal de Educação de Cascavel. 

§ 1º – Os participantes devem manifestar-se favoráveis ou não a cada uma 

das Notas Técnicas, sendo aferido o número de favoráveis e não favoráveis, 

considerando-se aprovada a Nota Técnica por maioria absoluta ou 

identificada por contraste. 

§ 2º – Em caso de não aprovação da alteração do PME pela Nota Técnica, 

será considerada a redação original do Plano Municipal de Educação. Em 

caso de empate, serão efetivadas inscrições para que dois participantes 

façam a defesa da proposta elaborada pela Comissão de Monitoramento e 

Avaliação do PME e Fórum Municipal de Educação e dois participantes não 

favoráveis manifestem-se. Cada um terá dois minutos para sua explanação. 

Em seguida faz-se nova votação. 

§ 3º – Em caso de indicação de alterações de Nota Técnica pelos Grupos de 

Trabalho, as mesmas serão apresentadas no multimídia e em seguida faz-se 

votação pelos participantes da III Conferência Municipal de Educação de 

Cascavel.  

 

CAPÍTULO VII 

DA COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Art.8º - A III Conferência Municipal de Educação de Cascavel, contará com a 

participação da comunidade educacional representante por seus segmentos: 

I. Representantes da Rede Municipal de Ensino; 
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II. Representantes da Rede Estadual de Ensino; 

III. Representantes da Rede Privada de Ensino da Educação Básica; 

IV. Representantes das Instituições de Educação Superior Pública e 

Privada; 

V. Representante dos Conselhos de Políticas Públicas; 

VI. Representantes do Sistema Municipal de Ensino; 

VII. Representantes das Associações de Pais, Professores e Servidores; 

VIII. Representantes dos Conselhos Escolares; 

IX. Representantes da Sociedade Civil Organizada; 

X. Câmara de Vereadores; 

XI. Ministério Público. 

Art. 9º - Na Plenária Final, serão apreciadas as alterações das Notas Técnicas 

que obtiverem no mínimo 50% na votação nos Grupos de Trabalho e serão 

aprovadas as que obtiverem a aprovação por maioria simples dos participantes 

votantes presentes. 

Art. 10 - As deliberações da Conferência terão caráter de validação das Notas 

Técnicas e avaliativo das estratégias do PME. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS INSCRIÇÕES E DO CREDENCIAMENTO 

Art.11 - As inscrições serão realizadas entre os dias 01 e 08 de novembro de 

2017 no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqcj8ZmasguKRFkOgGny47xFWM

_uiO1lw_gerZKcy1ij1S_w/viewform  e o credenciamento dos participantes serão 

feitos junto à estrutura instalada na entrada do Auditório  até as 8h e 30 minutos 

do dia 09 de novembro de 2017.  

CAPÍTULO IX 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art.12 - As despesas recorrentes da organização da Conferência serão 

custeadas pela Prefeitura Municipal de Cascavel em parceria com as demais 

Instituições envolvidas. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

   Art. 13 - Terão direito à certificação de 16h, expedida pela Secretaria Municipal 

de Educação, os participantes que participarem da Conferência realizada nos 

dias 09 e 10 de novembro de 2017, com no mínimo 75% de frequência. 
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Art.14 - A apresentação de moções só será aceita por escrito e submetida à 

aprovação da Plenária, sendo estas apresentadas pelo orador representante do 

Grupo de Trabalho, com no mínimo de 10% das assinaturas dos participantes 

votantes presentes. 

Art.15 - Os casos omissos não previstos neste Regimento serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora da III Conferência Municipal de Educação de Cascavel, 

nomeada pela Portaria nº 142/SEMED/2017. 

 

Cascavel, 01 de novembro de 2017. 

  

COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CASCAVEL – PORTARIA Nº 142/SEMED/2017 


