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I - RELATÓRIO 

 

Nos dias, 09 (nove) e 10 (dez) de novembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete) 

ocorreu a III Conferência Municipal de Educação de Cascavel. Nesta foram aprovadas 

pela plenária 03 (três) Notas Técnicas.  

Em cumprimento ao § 1° do art. 17 da Lei N° 5.694/2010 o Fórum Municipal de 

Educação de Cascavel encaminhou no dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2017 (dois 

mil e dezessete) o “OFÍCIO N° 015/FME/2017” com as Notas Técnicas N° 01/2017, N° 

02/2017 e N° 03/2017 assim como cópia de 06 (seis) moções aprovadas na III 

Conferência Municipal de Educação de Cascavel, para que o Conselho Municipal de 

Educação emita Parecer.   

NOTA TÉCNICA N° 01/2017 – Assunto: alteração da redação da Meta I – 

Educação Infantil e estratégias do Plano Municipal de Educação de Cascavel (2015/2025) 

– Lei Municipal n° 6.496, de 24 de junho de 2015.  

O PME na Meta I apresenta 1 artigo e 25 estratégias e dessas a NT N° 01/2017 

propõe alteração no artigo 1º e em 23 estratégias. As estratégias III, IV, V, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI E XXII propõem prazos para o seu 

cumprimento. No art. 1° e nas estratégias II e VI a sugestão é quanto ao percentual de 

atendimento à etapa creche. Nas demais estratégias ocorreram a reorganização textual, 

acrescentando alguns itens e fixando prazos. 

O Art. 1° de “Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil 

em creches de forma a atender, 100% (cem por cento) das crianças de até 3 (três) anos, 

até o final da vigência deste PME”, propõe-se alterar o percentual de 100% para 80% 

PARECER CME Nº 35, de 05/12/2017 

Interessado: Sistema Municipal de Ensino de Cascavel 

Município: Cascavel 

Assunto: Parecer sobre as Notas Técnicas do Plano Municipal de Educação de 

Cascavel 2015/2025, aprovadas na III Conferência Municipal de Educação de Cascavel  

Câmara de Legislação e Normas Sessão realizada em: 05/12/2017 
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passando a “Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches 

de forma a atender, 80% (oitenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, até o final 

da vigência deste PME (PME 2015/2025 – Alteração I)”.  

A estratégia II com a alteração passaria de “assegurar em regime de colaboração 

com a União, a oferta gradativa da Educação Infantil para crianças de 0 (zero) a 3 (três) 

anos de idade, de forma a atender 60% (sessenta por cento) até o terceiro ano e chegar ao 

atendimento de 100% (cem por cento), garantindo a equidade da oferta para as 

instituições urbanas e do campo, até o nono ano do PME – CVEL” para “Assegurar em 

regime de colaboração com a União, a oferta gradativa da Educação Infantil para crianças 

de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade, de forma a atender 60% (sessenta por cento) até o 

terceiro ano e chegar ao atendimento de 80% (oitenta por cento), garantindo a equidade 

da oferta para as instituições urbanas e do campo, até o nono ano do PME – CVEL (PME 

2015/2025 – Alteração II)”. 

As estratégias III e IV alteram o prazo e acrescentam que as ações devem ser 

contínuas e em caráter de permanência e as V, VII, VIII, IX, XI, XV, XVI, XVII, XIX, 

XXI e XXII   definem os prazos de execução.  

A estratégia VI altera a data e o percentual ficando assim “Analisar e divulgar, 

semestralmente, os dados da demanda na etapa creche, como forma de planejar a oferta e 

assegurar o atendimento de 80% (oitenta por cento) das crianças da demanda manifesta, 

progressivamente, a partir de 2016 (PME 2015/2025 – Alteração VI)”. 

A estratégia X altera o prazo e propõe acréscimo quanta a parcerias, ficando: 

“Implementar mecanismos para consulta prévia e informada da demanda de 0 (zero) a 3 

(três) anos da população do campo, até o final de 2018, desenvolvendo este trabalho em 

parceria com os serviços da secretaria de saúde e de assistência social, apresentando um 

controle do nascimento de crianças do campo. (PME 2015/2025 – Alteração X)”. 

A estratégia XII propõe sua alteração para “Garantir a formação continuada de 

qualidade aos profissionais do magistério e da educação que atuam na Educação Infantil, 

em todas as áreas do conhecimento, em consonância com o Currículo para Rede Pública 

Municipal de Ensino de Cascavel: Educação Infantil, sendo contínuo e de caráter 

permanente, com certificação on line, pela Secretaria Municipal de Educação, a partir de 

2016 (PME 2015/2025 – Alteração XII)”. 
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A estratégia XIII passa a ser “Assegurar palestras com orientações e apoio às 

famílias em períodos diferenciados para que possa atingir a todos e a fim de garantir o 

direito da criança e seu desenvolvimento integral, articulando com as áreas de educação, 

saúde e assistência social, a partir de 2016, sendo um trabalho contínuo e de caráter 

permanente (PME 2015/2025 – Alteração XIII)”.  

A estratégia XIV passa a vigorar com a seguinte redação: “Realizar a análise das 

unidades escolares municipais que atendem a Educação Infantil, assegurando a 

adequação do espaço físico, de modo a atender as exigências da legislação e a garantir o 

padrão de qualidade, que a mantenedora realize investimentos e manutenção 

periodicamente nas unidades dos Centros Municipais de Educação Infantil, com um 

planejamento para realização, sendo contínuo e permanente, a partir de 2016 (PME 

2015/2025 – Alteração XIV)”. 

A alteração proposta para a estratégia XVIII é justificada como “tendo em vista a 

garantia da alimentação de qualidade e a necessidade de resguardar a importância da 

gerência pelo Poder Público Municipal, solicitamos o acréscimo na redação da 

estratégia”, ficando assim redigida “Assegurar às crianças de até 5 (cinco) anos, que 

possuem laudo médico, indicando a necessidade de atendimento específico às patologias, 

a alimentação adequada, seguindo o padrão de qualidade estabelecido no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, assegurando a manutenção da aquisição, gerência, 

distribuição e fiscalização de maneira exclusiva e integral pelo Poder Público Municipal, 

a partir de 2016, sendo de caráter contínuo e permanente (PME 2015/2025 – Alteração 

XVIII)”. 

A estratégia XX após as sugestões passa a ter a seguinte redação: “Garantir o 

aprofundamento teórico em caráter contínuo e permanente e a partir de 2020 a 

reestruturação do Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, 

assegurando a participação efetiva dos profissionais que atuam na Educação Infantil, bem 

como garantir a linha teórica adotada pela Rede Municipal de Ensino (PME 2015/2025 – 

Alteração XX)”. 

A plenária da III Conferência Municipal de Educação anuiu por suprimir a 

estratégia XXIII. E a estratégia XXIV passará a vigorar como: “Propor parcerias com as 

Instituições de Ensino Superior Públicas para a oferta de cursos de idiomas e da Língua 

Brasileira de Sinais, aos profissionais de Educação Infantil e professores de Educação 
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Infantil que atuam na Rede Municipal de Ensino, a partir de 2016 (PME 2015/2025 – 

Alteração XXIV). 

NOTA TÉCNICA N° 02/2017 – Assunto: Alteração da redação das metas: II, 

IV, VIII, X, XI, XII, XIV e estratégias do Plano Municipal de Educação (2015/2025) – 

Lei Municipal n° 6.496, de 24 de junho de 2015.  

O PME apresenta na Meta II que trata do Ensino Fundamental, 24 (vinte e quatro) 

estratégias e dessas foram propostas e aprovadas alterações em 17 (dezessete).  

Propõe alteração de prazo e com acréscimo de “sendo contínua e de caráter 

permanente” nas estratégias I, II, IV, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Com 

proposição de alterações somente nos prazos das estratégias V, IX  e X. 

Na estratégia III propõe-se a seguinte redação: “Garantir ações pedagógicas e 

grupos de estudos nas Atividades Pedagógicas, para aprofundamento 

teórico/metodológico aos profissionais do magistério e da educação, com previsão em 

calendário escolar e dispensa de alunos, nas escolas da Rede Municipal de Ensino, a partir 

de 2015, sendo contínuo e de caráter permanente (PME 2015/2025, Alteração III)”.  

Já a estratégia XI passa a vigorar com a redação “Assegurar em regime de 

colaboração entre os entes federativos, a construção de quadras esportivas cobertas e a 

realização de reformas das quadras existentes de forma a equiparar os espaços físicos em 

todas as escolas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a partir de 2016, sendo finalizada 

até 2025, e que até 2020 atinja o mínimo de 50% das construções de quadras 

poliesportivas cobertas (PME 2015/2025, Alteração VIII)”. 

A estratégia XVI teve proposição de alteração e foi justificado que “Tendo em 

vista a oferta da Formação em Língua Espanhola, via processo licitatório e destinação 

orçamentária, aos Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que atuam com 

a Disciplina e conteúdos da Língua Espanhola ou que tenham interesse em ministrar a 

disciplina, sugerimos a alteração da estratégia [...]Ressaltamos, a inviabilidade de ofertar 

vaga a todos os que tiverem interesse, pois se constitui em formação para a área de atuação 

do profissional que ministrará ou possui interesse em ministrar esta disciplina. 

Informamos ainda, que ocorre a oferta do Curso em Língua Espanhola pela Unioeste e na 

Rede Estadual de Ensino, pelo Centro de Línguas Estrangeiras Modernas – CELEM, 

sendo que o prazo de inscrição deverá ser divulgado no Portal da SEMED”. Assim essa 

estratégia terá a seguinte redação “ Assegurar curso de formação em língua espanhola aos 

Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, com 



MUNICÍPIO DE CASCAVEL – ESTADO DO PARANÁ 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL 

Lei Municipal nº 5.694 de 22/12/2010 
Rua D. Pedro II, 1781 – Centro – Cascavel – Paraná 

Fone/Fax: (45) 4001-2870  

a finalidade de relacionar teoria e prática e contribuir para a qualidade do ensino da 

disciplina de Língua Espanhola, a partir de 2016, sendo de caráter contínuo e permanente 

(PME 2015/2025, Alteração X)”. 

A alteração proposta na estratégia XXIII se justifica em “tendo em vista a garantia 

da alimentação de qualidade e a necessidade de resguardar a importância da gerência pelo 

Poder Público Municipal, solicitamos o acréscimo na redação da estratégia” e ficará com 

a seguinte redação: “Assegurar aos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, que 

possuem laudo médico, indicando a necessidade de atendimento específico às patologias, 

a alimentação adequada, seguindo o padrão de qualidade estabelecido no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, assegurando a manutenção da aquisição, gerência, 

distribuição e fiscalização de maneira exclusiva e integral pelo Poder Público Municipal, 

a partir de 2016, sendo de caráter contínuo e permanente (PME 2015/2025 – Alteração 

XVI)”. 

A estratégia XXIV sugere-se a redação: “Garantir o aprofundamento teórico em 

caráter contínuo e permanente e a partir de 2020 a reestruturação do Currículo, mantendo 

a linha teórica adotada para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, assegurando 

a participação efetiva dos profissionais que atuam no Ensino Fundamental I – Anos 

Iniciais (PME 2015/2025 – Alteração XVII)”. 

A Meta IV referente a Educação Especial teve a proposição de alteração em uma 

estratégia de 25 (vinte e cinco) contidas no PME. A estratégia I seria alterado para 

“Garantir a implementação de ações destinadas a oferta de estimulação precoce para as 

crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades em caráter contínuo e permanente garantindo o 

assessoramento e profissional especializado em sala de aula a partir de 2016 (PME 

2015/2025, Alteração XVIII)”.  

Na Meta VII – Educação de Jovens e Adultos propõe-se alterar de 21 (vinte e 

uma), somente a estratégia XII: “Assegurar a reestruturação do Currículo para a Rede 

Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Educação de Jovens e Adultos – Ensino 

Fundamental – Fase I, respeitando as especificidades da modalidade, com ampla 

participação dos profissionais do magistério que atuam nessa modalidade de ensino, a 

partir de 2020 (PME 2015/2025 – Alteração XIX)”. 

As Meta X estratégia VIII, meta XIII estratégia X e XIX e meta XIV estratégia X 

alteram-se os prazos.     
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Quanto a meta XI estratégia VI a proposta é para que se viabilize a aprovação do 

Plano de Carreira e sua articulação com a avaliação de desempenho, assim a redação final 

ficará “Assegurar a readequação do instrumento de avaliação de desempenho dos 

profissionais da educação, após ampla análise e discussão com a categoria, a partir de 

2019, com a aprovação do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação não docentes 

(PME 2015/2025, Alteração XXI)”. 

E a estratégia XIII da meta XI acresce a redação “garantindo a merenda escolar à 

Rede Municipal de Ensino com o mínimo de 80% dos recursos para aquisição de 

alimentos da agricultura familiar, bem como a aplicabilidade dos recursos destinados a 

alimentação escolar sejam geridas pelo Poder Público Municipal” 

NOTA TÉCNICA Nº 03/2017 - Assunto: Alteração da Redação da Meta XI – 

Valorização dos Profissionais da Educação Não Docentes e da Lei Municipal nº 6.496, 

de 24 de junho de 2015 - Plano Municipal de Educação de Cascavel (2015/2025). 

Esta NT propõe a alteração de pontos sobre a Lei assim como o acréscimo de 

alguns itens, conforme segue.  

Solicitam a supressão do Parágrafo Único do Art. 2° da Lei do PME justificando 

que isso se deve a fim de adequar a Lei Municipal aos princípios constitucionais expostos 

e das exigências previstas no Artigo 2º do PNE e como esta questão está no Supremo 

Tribunal Federal para a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

460/PR, a III Conferência Municipal de Educação deliberou por ficar no aguardo da 

Arguição.  

Apresenta a solicitação da inserção de um inciso no Art. 6º: “Analisar e propor a 

revisão do percentual de investimento público em educação”, no Art. 7º da seguinte 

redação: “que deverão ocorrer a cada dois anos”, no Art. 8º: “sendo o gestor municipal o 

responsável pela adoção de medidas governamentais necessárias ao alcance das metas 

previstas no PME”, no Art. 10 da Meta X da redação  “de forma a equiparar seu 

rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o 

final do quinto ano de vigência do PME” e no Art. 11 da meta XI “do cargo de “Agente 

de Apoio e Monitor com formação e sem formação”. 

A plenária final da III Conferência Municipal de Educação de Cascavel 

apresentou 6 (seis) moções que foram aprovadas por unanimidade da plenária presente, 

sendo elas:  
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Moção 1 Repúdio quanto as práticas de desmonte da educação pública 

Moção 2 Apoio para o cumprimento integral do art. 20, inciso IV da lei 

6.445/2014 

Moção 3 Solicita a criação de brinquedoteca e biblioteca nos CMEIS 

Moção 4 Indica estudo e discussão sobre a hora atividade 

Moção 5 Solicita ação diretiva aos legisladores quanto a busca de financiamento 

para a educação 

Moção 6 Manifesta e solicita que na merenda escolar sejam adquiridos no mínimo 

80% de produtos da agricultura familiar 

 

II – CONCLUSÃO DA CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 

Levando em consideração o Ofício N° 015/FME/2017, a Lei N° 5.694/2010 e o 

Decreto N° 10.020/2011 a Câmara de Legislação e Normas dá PARECER 

FAVORÁVEL a APROVAÇÃO das adequações apresentadas pela III Conferência 

Municipal de Educação de Cascavel e solicita ao plenário do Conselho Municipal de 

Educação de Cascavel a acompanhar favoravelmente esta conclusão.  

É o Parecer. 

 

Assinatura dos membros da Câmara de Legislação e Normas 

Fausto Alencar Irschlinger................................................................................................... 

Claudia Pagnoncelli............................................................................................................. 

Vanderlei Augusto da Silva................................................................................................. 

Cascavel, 05 de dezembro de 2017. 

 

III – CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 

 O Conselho Pleno acompanha o Parecer da Câmara de Legislação e Normas e o 

aprova por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes.  

 

Assinatura dos Conselheiros Presentes  

Presidente Claudia Pagnoncelli............................................................................................ 

Fausto Alencar Irschlinger................................................................................................... 

Juliana Eitel Bohnenberger.................................................................................................. 

Vanderlei Augusto da Silva................................................................................................. 
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Marijane Zanotto.................................................................................................................. 

Neonildo Ribeiro Martins.................................................................................................... 

Rosane Aparecida Brandalise Corrêa................................................................................... 

Reinaldo Reche Junior......................................................................................................... 

Cristini Colleoni Cavalca..................................................................................................... 

Suplente no exercício da titularidade Mirian Salete Vicentini............................................ 

Suplente no exercício da titularidade José Cesar Sagrilo................................................... 

Cascavel, 05 de dezembro de 2017. 

 


