
No mês de abril de 2017 ocorreu a renovação de 1/3 
dos membros do CME.  Deixaram o CME Marilei 
Lourdes dos Santos Teixeira   e Geneviêve Bagatin 
representantes dos profissionais do magistério; Lucia 
Terezinha ZanatoTureck e Elvenice Tatiana Zoia 
representantes da universidade pública, Sueli Góiz 
da Silva e Tânia Mara Dalagasperina representante 
do poder público,  Gustavo Kiyosen Nakayama e 
Camila Luciane Feine Waclaworky representantes 
das APPS.

A presidente Claudia Pagnoncelli em reunião, agradeceu a 
contribuição afirmando que os Conselheiros “trouxeram 
debates imprescindíveis para avanços que já conquistamos”.
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DE EDUCAÇÃO

Cascavel - PR 
Informativo - Anos 2015/2017

O Conselho Municipal de Educação de Cascavel – CME divulga neste Informativo as principais ações e 
notícias relacionadas aos dois últimos anos de trabalho. Consideramos importante socializar estas ações devido 
a relevância que este conselho tem frente a luta por uma educação de qualidade defendida em muitos 
instrumentos legais, mas nem sempre efetivadas em sua essência. 

Convém mencionar que Conselho Municipal de Educação - CME é um órgão colegiado da comunidade, 
integrante do sistema municipal de ensino, mediador entre a sociedade civil e o poder público municipal, na 
discussão, elaboração e implementação das políticas municipais de educação, da gestão democrática do ensino 
público, na construção e na defesa da educação de qualidade para todos os munícipes. (Decreto Municipal N° 
10.020, de 19 de julho de 2011). 

A Constituição brasileira, promulgada em cinco de outubro de 1988, estabeleceu o Estado Democrático 
de Direito e trouxe instrumentos inovadores de garantias de Direitos Fundamentais e formas de participação 
popular. No bojo desta ação, a população encontrou nos conselhos uma forma de participação popular e pressão 
ao sistema com vistas a garantir direitos e melhores condições de vida.  Está forma de participação é 
imprescindível, considerando que: 

A presença do movimento organizado pela educação pode – em Estados democráticos – 
resultar ganhos de classe. [...] historicamente foi a única forma pela qual a classe trabalhadora 
realizou conquistas que resultaram em melhorias nas condições de vida, trabalho, salário, 
saúde, transporte, educação [...] é somente pela luta que podemos ampliar direitos ou perseguir 
a escola que queremos. (CASCAVEL, p. 24, 2008) 

Daí a importância de um conselho com compreensão dos princípios 
democrático e da soberania popular, visto que em sua gênese é o meio pelo qual a 
população poderá ampliar sua participação e monitoramento, das políticas públicas 
que buscam a garantia de direitos fundamentais. 

Deste modo é fundamental que o governo, entendido aqui, como órgão do 
Estado, não apenas garanta a paridade em sua representação, bem como está seja o 
meio pela qual direcione as ações deste governo, ou seja, que visualize no conselho a 
participação do povo na luta por uma sociedade justa. Vendo nesta representação a 
voz, bem como a valorização dos seus munícipes. 

É nesta perspectiva que o CME de Cascavel, em suas representações tem 
trabalhado incansavelmente na busca de uma educação de qualidade 
consequentemente de uma sociedade justa e humana. 

Presidente  Claudia Pagnoncelli

PROMOTOR DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

O Conselho Municipal de Educação é espaço institucional destinado ao exercício da gestão 
democrática do ensino, ambiente que potencializa a participação de pais, professores e servidores da 
área na elaboração e fiscalização da política pública correlata. O controle social das ações 
governamentais deve garantir direitos e aperfeiçoar o sistema de ensino com especial atenção ao 
atendimento do interesse local. Sem descurar das atribuições consultiva, 
deliberativa, propositiva e normativa é necessário que o colegiado informe e 
estimule a participação da sociedade para fomentar o desenvolvimento de 
modelo educacional capaz de formar cidadãos que possam contribuir para a 
concretização dos objetivos da república. As decisões construídas coletivamente, 
além do aspecto democrático, tendem a permanecer porque valorizaram o 
pertencimento: todos são responsáveis quando não for possível individualizar a 
decisão. Esse é o sentido que deve orientar a atuação coletiva em área tão cara à 
sociedade.

Luciano Machado de Souza
Promotoria da Educação de Cascavel



ALGUMAS AÇÕES  REALIZADAS NO ANO DE 2016

Reuniões para traçar estratégias na busca ativa das crianças em idade 
escolar fora da escola. Participação do Promotor da Vara da Infância e 
da Juventude, CME, CMDCA, Evasão Escolar, NRE, SEMED.

Reunião em ambientes escolares, com a direção e membros dos 
conselhos escolares verificando as reais condições de trabalho dos 
espaços.

Visita às escolas da zona rural e sede de distrito.
Foto: Zumbi dos Palmares

Verificação das condições de trabalho do Centro de Apoio Pedagógico 
às Pessoas Cegas ou com Visão Reduzida -CAP e do Centro de 
Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às 
Pessoas com Surdez -CAS no mesmo espaço do PROCON.

Reunião na Escola José Henrique Teixeira com APPS, conselho escolar 
e direção sobre obra de reforma que foi abandonada pela empresa.

Visitas as entidades conveniadas que oferecem serviços especializados 
ao município: APOFILAB e APAE.

Participação dos candidatos a prefeito com explanação sobre o CME e 
entrega de documento sobre a educação do município. 

Participação nas reuniões de integrantes de CME da região, da 
Comissão de Educação da CMC, de diretores de escolas, CMDCA, 
CMDPD, Evasão Escolar e outros. 
Para além dessas ações o CME por meio de seus Conselheiros 
realizaram verificação técnica em 24  escolas municipais, 08 Centros 
Municipais de Educação Infantil e 07 Centros de Educação Infantil com 
vistas a verificação para emissão de Parecer para Autorização de 
Funcionamento e Renovação da Autorização de Funcionamento. 

Deliberação para a Educação Especial
estudo e relatoria

No ano de 2015 foi instituída uma comissão 
especial temporária para realizar estudos e propor 
uma Deliberação que atendesse as especificidades 
da Educação  Especial do município de Cascavel. Os 
estudos e trabalho dessa comissão se estendeu aos 
anos de 2016 e 2017. Foi um trabalho intenso e contou 
com a participação de conselheiros do CME, 
integrantes da SEMED, APPIs, ACADEVI, ADEFICA, 
SURDOVEL, CAS, CAP, ACAS e UNIOESTE. A 
Comissão ouviu cada entidade sobre as limitações 
que essas encontram nos atendimentos.  Foram 
d iscu t idas  ques tões  como acess ib i l i dade 
arquitetônica, políticas públicas, demanda reprimida, 
locomoção, socialização, material adaptado, 
formação de professores, transporte, atendimento 
educacional especializado, desenvolvimento humano 
e outros que são essenciais e necessários para o 
desenvolvimento dos indivíduos. Esta Deliberação 
tem previsão de conclusão no ano de 2017.

Formação Continuada

Diretores: Nos anos de 2016 e 2017 os  
Diretores das Escolas Municipais e dos Centros de 
Educação Infantil tiveram formação continuada sobre 
as atribuições e funções do CME. A formação foi 
conduzida pela presidente do CME Cláudia 
Pagnoncelli. 

Conselheiros: A democratização da 
Educação com o professor Flávio Vendelino Scherer; 
Sistema Municipal de Ensino com Carlos Roberto 
Jamil Cury;  Conselhos Municipais com Genuíno 
Bordignon; Organização dos Sistemas de Educação 
com Luiz Raimundo Araújo; O papel do Sistema 
Municipal com Marcia Adriana de Carvalho.

Deliberação para a Educação em Tempo
Integral e Deliberação para a

Educação de Jovens e Adultos

No início do ano de 2017 foram instituídas 
duas comissões especial temporárias.  Uma que fará 
os estudos pertinentes ao atendimento em Tempo 
Integral no município e outra que direcionará as ações 
para a elaboração de Deliberação quanto as 
especificidades da Educação de Jovens e Adultos.  

A l é m  d e s s a s  c o m i s s õ e s  o  C M E 
acompanha:  Plano Municipal de Educação; Quadro 
Funcional de servidores da rede pública de ensino;  
cumprimento da legislação; funcionalidade da 
SEMED; documentos emitidos pela SEMED; 
formação continuada ofertada aos professores da 
rede municipal; matérias  referentes a educação 
discutidas na mídia e na Câmara Municipal.

Conselho Municipal de Educação
Lei Municipal Nº 5.694/2010

 
 Presidente

Claudia Pagnoncelli
Vice-Presidente

Reinaldo Reche Junior

Gestão 2015/2017— Decreto Municipal Nº 
12.378/2015

Endereço: 
Rua Dom Pedro II, 1781.

Horário de Atendimento: 
seg. a sex. das 7h45 às 12h e das 13h30 às 17h30

Contato
Telefone: (45) 4001-2870

Email: conselhoeducascavel@gmail.com
Blog:conselhoeducascavelblogspot.com 

EXPEDIENTE

Sessões Plenárias 2015 – 19 reuniões
Sessões Plenárias 2016 – 20 reuniões

Horário das Reuniões:
Sessões Plenárias - 3ª Terça-feira do mês das 

08h30 às 12h00  e 4ª Quinta-feira do mês das 13h30 
às 17h00.

Reuniões de Câmaras na 3ª Terça-feira do mês das 
13h30 às 17h00.

ESTRUTURA DO CME

I - Conselho Pleno Deliberativo
II - Câmaras Deliberativas

de Educação Infantil - CEI
de Ensino Fundamental e suas Modalidades -
CEF
de Legislação e Normas - CLN

III - Comissões 
Especiais
Temporárias

Processos que tramitaram nas
Câmaras do CME nos anos de 2015 e 2016

Ano 
Ed.

Infantil
Ens.

Fundamental
Legislação
e Normas

Total 

2015

2016

16

79

03

58

04

05

23

142


