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I – RELATÓRIO / HISTÓRICO 

 

As Câmaras de Legislação e Normas e de Educação Infantil 

receberam da Conselheira Presidente o processo nº 009/2013, requerendo 

emissão de Parecer e Deliberação para fixar Normas Complementares do 

Sistema Municipal de Ensino de Cascavel para a Educação Infantil. 

O processo é instruído do histórico da elaboração da Normatização 

da Educação Infantil; cópia da Portaria nº 003/2012-GAB/SEMED, que nomeou 

a Comissão de Estudos para Elaboração da Normatização da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental e suas Modalidades para o Sistema Municipal de 

Ensino de Cascavel, e cópia do documento encaminhado pela Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED, apontando as sugestões concernentes à 

Proposta de Normatização da Educação Infantil. 

O momento atual de conquistas históricas vivenciado pelo Sistema 

Municipal de Ensino de Cascavel é de extrema relevância e, em cumprimento à 

Lei Municipal nº 5.694/10, faz-se necessária a elaboração e aprovação de 

Normas Complementares próprias para seu Sistema de Ensino. 

O início do processo de criação do Sistema de Ensino de nosso 

Município se deu em 2010 quando o Prefeito de Cascavel, Senhor Edgar 
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Bueno, através da Portaria 617/2010/GAB, nomeou uma Comissão de Estudos 

formada por representantes de diversos segmentos da sociedade civil 

organizada, para elaboração da Minuta de Lei que visava Organizar o Sistema 

Municipal de Ensino e Instituir o Conselho Municipal de Educação de Cascavel. 

Os trabalhos da Comissão transcorreram durante o ano de 2010 e 

se encerraram com a apresentação do Projeto de Lei em Audiência Pública 

realizada em 06/12/2010, no Auditório do Paço Municipal, que posteriormente 

foi encaminhado à Câmara de Vereadores para apreciação e votação. O Poder 

Legislativo, aprovou o Projeto de Lei que organiza o Sistema Municipal de 

Ensino – SME e cria o Conselho Municipal de Educação de Cascavel – 

CME/Cascavel. A Lei Municipal foi sancionada, no dia 22 de dezembro de 

2010, sob o nº 5.694, e foi publicada no Diário Oficial do Município em 24 de 

dezembro de 2010. 

Conforme exposto na Lei nº 5.694/2010, o Sistema Municipal de 

Ensino de Cascavel é composto por: Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED/Cascavel; Conselho Municipal de Educação – CME/Cascavel; 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB; Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar – COMAE; Instituições de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental, criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal, e Instituições 

Privadas que ofertam exclusivamente a Educação Infantil. 

Na organização do Sistema Municipal de Ensino de Cascavel, a 

Secretaria Municipal de Educação é o órgão executivo, administrativo e 

deliberativo; e o Conselho Municipal de Educação, o órgão normativo, 

consultivo, deliberativo, fiscalizador e de controle social, sendo um colegiado 

representativo da sociedade civil organizada. 

O Conselho Municipal de Educação de Cascavel é composto por 

doze Conselheiros Titulares e doze Suplentes, representando as seguintes 

instituições: Poder Público Municipal; Profissionais do Magistério; Profissionais 

da Educação; Instituições Educacionais Privadas de Educação Básica; 



MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
ESTADO DO PARANÁ 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL 

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

Fone/Fax: (45) 4001-2870 

 

 

3 

 

 

Instituições de Educação Superior Privadas; Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente; Instituições de Educação Superior Públicas; 

Associação de Pais, Professores e Servidores e Secretaria de Estado da 

Educação. 

No dia 19 de abril de 2011, foram empossados os primeiros 

Conselheiros Titulares e seus respectivos Suplentes, nomeados pelo Decreto 

Municipal nº 9.886/2011, e ainda tomaram posse em caráter pro tempore como 

Presidente a Conselheira Marilei Lourdes dos Santos Teixeira e Vice-

Presidente a Conselheira Márcia Aparecida Baldini, conforme Decreto 

Municipal nº 9.889, de 20 de abril de 2011. 

O CME/Cascavel, através da Deliberação nº 01/2011, em seu artigo 

1º assegurou que: 

 

“No período de transição da vigência do Sistema Estadual de Ensino 
e a implantação do Sistema Municipal de Ensino de Cascavel, não 
havendo manifestação ou norma própria emitida pelo CME/Cascavel 
nos prazos previstos, mas havendo legislação estadual emitida pelo 
Conselho Estadual de Educação do Paraná no que tange aos órgãos 
e às instituições escolares vinculadas ao Sistema Municipal de 
Ensino de Cascavel seguirão as normas do referido Conselho.” 

 

E, em seu parágrafo único estabelece: 

 

“Em também não havendo normas estaduais, mas existindo 
determinação ou norma do Ministério da Educação ou do Conselho 
Nacional de Educação, estas serão observadas pelo Sistema 
Municipal de Ensino de Cascavel.” 

 

A Lei Municipal nº 5.694/2010 prevê, em seu artigo 33, as 

competências do CME/Cascavel, dispondo no inciso I sobre a competência 

para fixar normas complementares para: Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental; o funcionamento, o credenciamento, a avaliação e a supervisão 

das instituições educacionais de sua competência; a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental, destinados a alunos com deficiência; o Ensino 

Fundamental, destinado a jovens e adultos que a ele não tiveram acesso em 
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idade própria; o Projeto Político Pedagógico e o Currículo; a criação de 

estabelecimentos de ensino público municipal de modo a evitar a aplicação 

inadequada de recursos; a elaboração do regimento escolar dos 

estabelecimentos de ensino; a classificação e a reclassificação de alunos em 

qualquer ano, série ou etapa, exceto o primeiro ano/série do Ensino 

Fundamental, independente da escolarização anterior; a progressão parcial e 

continuada; o sistema de matrícula, transferência escolar e sistema de 

promoção e de aproveitamento. 

Considerando a necessidade legal de normatizar a Educação Infantil 

e as competências elencadas na Lei nº 5.694/2010, compreende-se que o 

CME/Cascavel passou, então, a ser responsável pela elaboração de normas 

para a Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Cascavel. Para 

proceder aos trabalhos, foi designada uma Comissão através da Portaria nº 

003/2012-GAB/SEMED, publicada em 10 de maio de 2012, para realização de 

estudos, tendo sido indicados: representantes do CME/Cascavel, Anna Karina 

Menegussi, assessora técnica, as Conselheiras Iêda Cândido dos Santos, 

Viviane Elena Huve e Silvana Ferreira Messias Valdameri; e representantes da 

SEMED, Silvana Aparecida dos Santos Schmitz e Laura Regina de Oliveira 

Zanchin. 

Os trabalhos da comissão para elaboração da Proposta de 

Normatização da Educação Infantil para o Sistema Municipal de Ensino de 

Cascavel foram desenvolvidos através de reuniões, tendo início no dia vinte e 

quatro de maio de dois mil e doze, quando, em reunião da Comissão com a 

Presidente do CME/Cascavel, Marilei Lourdes dos Santos Teixeira, presidida 

por esta, houve a eleição da assessora técnica do CME/Cascavel, Anna Karina 

Menegussi, para Presidente da Comissão. 

A Comissão realizou estudos respaldados em resoluções, 

deliberações, pareceres e leis de âmbito nacional, estadual e de outros 

Sistemas Municipais de Ensino, que ocorreram nos meses de maio e junho. 

No mês de julho, os encontros realizaram-se em conjunto com o 

Setor de Estrutura e Funcionamento para revisão dos capítulos elaborados. 
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Dando prosseguimento aos estudos e elaboração, no mês de agosto 

realizaram-se quatro encontros com a presença de representantes da 

Secretaria Municipal de Educação - Setor de Educação Especial e as 

representantes do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de 

Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS/Cascavel. 

Nos meses de setembro, outubro e novembro foram realizados seis 

encontros, para releitura, discussões e análise final. Concluíram-se os 

trabalhos da Comissão, originando a Proposta de Normatização da Educação 

Infantil para o Sistema Municipal de Ensino de Cascavel. No dia 22 de 

novembro de dois mil e doze, o documento foi entregue à Presidente do 

CME/Cascavel. 

No dia 19 de dezembro de 2012, o documento foi protocolado, por 

meio do Ofício nº 055/2012/CME/Cascavel, no Gabinete do Secretário 

Municipal de Educação, solicitando à SEMED a apreciação, análise e 

encaminhamento de contribuições referentes à Proposta de Normatização da 

Educação Infantil. O prazo final para a devolutiva das contribuições ao 

Conselho Municipal de Educação de Cascavel foi fixado até o mês de fevereiro 

de 2013, tendo sido devolvido dentro do limite temporal estabelecido. 

Em doze de março de dois mil e treze, a Presidente do 

CME/Cascavel encaminhou o Processo Nº 009/2013 às Câmaras de 

Legislação e Normas e Educação Infantil, a fim de que fossem emitidos o 

Parecer e a Deliberação. Foram indicadas em 19 de março as Conselheiras 

para relatoria, sendo escolhida pela Câmara de Legislação e Normas a 

Conselheira Gislaine Colman e, pela Câmara de Educação Infantil, a 

Conselheira Eliedy Batista Eler. 

As Relatoras indicadas se reuniram em três encontros, ocorridos nos 

meses de março e abril, dando início à leitura da Proposta de Normatização da 

Educação Infantil. 

Em decorrência do fim do mandato de alguns Conselheiros, 

conforme Decreto Municipal nº 9.886, de 19/04/2011, foram indicados para o 

mandato novos Conselheiros, o que ocasionou a necessidade de 
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reorganização das Câmaras. Dessa forma, a Conselheira Gislaine Colman 

passou a integrar a Câmara de Educação Infantil e a Conselheira Eliedy Batista 

Eler deixou de integrar o Conselho Municipal de Educação. 

Assim, houve a necessidade de as Câmaras fazerem nova indicação 

para relatoria do Parecer e da Deliberação da Normatização da Educação 

Infantil. Em reunião de Câmaras, realizada no mês de maio, a Câmara de 

Educação Infantil indicou a Conselheira Gislaine Colman e a Câmara de 

Legislação e Normas indicou a Conselheira Márcia Aparecida Baldini. 

Nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, foram realizados 

doze encontros, entre as relatoras e assessoria técnica e jurídica do 

CME/Cascavel, para continuidade dos trabalhos. 

Para cumprir a finalidade de produzir o texto normativo, os encontros 

pautaram-se em amplo diálogo e questionamentos: como garantir as 

especificidades da Educação Infantil, integrando o cuidar e o educar? Em que a 

Educação Infantil se difere do Ensino Fundamental? De que forma superar a 

perspectiva assistencialista? Como garantir a função política e pedagógica da 

Educação Infantil? 

A partir desses questionamentos, e após estudos e debates, com 

base em diversos documentos, foi possível pautar a importância de normatizar 

a Educação Infantil visando e contribuindo, sobretudo, para a garantia da 

qualidade do atendimento no Sistema Municipal de Ensino de Cascavel. 

Por fim, este Parecer, atendendo ao disposto na Resolução nº 

5/2009 CNE/CEB, define as Instituições de Educação Infantil como espaços 

institucionais, públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças no 

período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por 

órgão competente do Sistema de Ensino e submetidos a controle social. 

Para finalização da Deliberação e do Parecer foram realizadas, no 

mês de outubro três reuniões conjuntas das Câmaras de Legislação e Normas 

e de Educação Infantil, tendo como objetivo a releitura, a análise e aprovação 

dos mesmos. 
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II – MÉRITO 

 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, garantida 

pela Constituição Federal de 1988 – CF/88, é direito público subjetivo, 

caracterizada como dever do Estado. O artigo 208, alterado pela Emenda 

Constitucional nº 59/2009, dispõe quanto à garantia de obrigatoriedade em seu 

inciso I “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 

os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. E no inciso IV “educação 

infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”. 

A Constituição Federal organiza o dever de garantir a Educação 

Infantil, determinando que cabe aos municípios ofertar diretamente as vagas e 

que aos demais entes governamentais  cabe apoiar, técnica e financeiramente, 

a criação e manutenção de vagas em creches e pré-escolas (art.30, VI, e 

art.211, caput e §2°). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 

9.394/96, organiza a educação escolar em dois níveis: Educação Básica e 

Educação Superior. A Educação Infantil, segundo os artigos 29, 30 e 31, é 

definida como a “primeira etapa da educação básica”, sendo: creche para as 

crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade e pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

Ainda, dispõe a LDB que a Educação Infantil tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. 

A alteração efetuada pela Lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013, que 

regulamentou a Emenda Constitucional nº 59/2009, modificou a LDB nos 

seguintes aspectos: a) educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, que deverá ser implementada 

progressivamente até 2016, nos termos do Plano Nacional de Educação, com 

apoio técnico e financeiro da União; b) dever dos pais ou responsáveis efetuar 
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a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de 

idade. 

Cumprir tal finalidade, no entendimento deste Conselho, pressupõe 

o desenvolvimento de um trabalho que contemple a indissociabilidade do 

cuidar e educar, o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 

respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 

crianças, garantindo o acesso às múltiplas linguagens, à aquisição dos 

conhecimentos científicos, bem como o respeito aos princípios constantes na 

Resolução nº 5/2009 do Conselho Nacional de Educação, que foram assim 

definidos: 

• Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 

culturas, identidades e singularidades; 

• Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e 

do respeito à ordem democrática; 

•  Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e 

culturais. 

Ademais, é importante salientar que este Parecer respalda-se nos 

direitos da criança constantes na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA, ancorados na Constituição Federal de 

1988, que no seu artigo 206 determina a igualdade de condições para acesso, 

permanência e pleno aproveitamento das oportunidades de aprendizagem. 

A Educação Infantil, no Sistema Municipal de Ensino de Cascavel, é 

oferecida em creches, para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade e pré-

escolas, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, observado o 

corte etário em vigência, quando da entrada no Ensino Fundamental. 

Este Parecer indica que as Instituições de Ensino deverão funcionar 

durante o dia e o atendimento às crianças dar-se-á em período parcial ou 

integral. O funcionamento em período integral implica jornada com duração 
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igual ou superior a 7 (sete) horas diárias, compreendendo o tempo total que as 

crianças permanecem na Instituição de Ensino. 

Portanto, é necessário que o Sistema Municipal de Ensino de 

Cascavel, avalie nas Instituições de Educação Infantil: 

• A execução da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar; 

• A habilitação dos docentes e demais profissionais; 

• A situação de matrícula e de permanência das crianças; 

• As condições dos espaços físicos, suas instalações e 

equipamentos, bem como a adequação às suas finalidades; 

• A regularidade dos registros na documentação das crianças e 

demais serviços e atividades administrativas e pedagógicas; 

• O cumprimento do Plano de Metas, quando houver; 

• A articulação da Instituição de Ensino com a família e a 

comunidade em que está inserida. 

No que se refere à transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, principalmente das crianças que completam 6 (seis) anos de 

idade após o início do ano letivo, ponderamos que deve prevalecer o princípio 

do interesse superior da criança (CF/88, art.227 e ECA), ou seja, nenhuma 

medida de natureza administrativa pode limitar o exercício de seus direitos e o 

seu pleno desenvolvimento. 

Além disso, ressaltamos o princípio da permanência na escola 

(CF/88, art.206, I), o qual implica na garantia de continuidade dos estudos, não 

podendo haver vacância no atendimento escolar. Observados esses princípios 

fundamentais, regulamentamos a referida transição da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental, de modo a assegurar que as crianças exerçam o direito 

de permanência, até o último dia do ano letivo anterior ao seu ingresso no 

Ensino Fundamental, prevendo a progressão automática dos alunos que 

frequentaram a Pré-Escola II para o Primeiro Ano do Ensino Fundamental de 9 

(nove) Anos, ressalvadas as hipóteses de expressa manifestação dos pais, 
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pela permanência na Educação Infantil dos alunos que completarem 6 (seis) 

anos de idade após o início do ano letivo. 

Salientamos que todos os princípios constitucionais do ensino 

devem ser cumpridos na Educação Infantil: equidade no acesso e na 

permanência, liberdade de ensinar e aprender, pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas, gratuidade no ensino público em estabelecimentos 

oficiais, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e 

garantia de padrão de qualidade (art.206, I a VII); além dos direitos previstos na 

legislação específica: direito de ser respeitado pelos educadores, direito à 

creche ou pré-escola preferencialmente próxima de sua residência e direito dos 

pais ou responsáveis de “ter ciência do processo pedagógico, bem como 

participar da definição das propostas educacionais” (Lei n° 8.069/1990, art.53, 

II, V e parágrafo único). 

Cabe destacar que a Instituição de Ensino deve assegurar 

acessibilidade aos espaços, materiais, objetos e brinquedos, como também os 

procedimentos, as formas de comunicação, as especificidades e singularidades 

das crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

Em relação às Instituições de Ensino que compõem o Sistema 

Municipal de Ensino de Cascavel, este Conselho reitera o disposto nos artigos 

19 e 20 da LDB, que as classificam em duas categorias: as públicas, mantidas 

pelo Poder Público Municipal e as privadas, mantidas e administradas por 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, enquadradas nas categorias de 

particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas. 

Compreende-se que as Instituições de Ensino Públicas ou Privadas 

que ofertam Educação Infantil, educam e cuidam de crianças de 0 (zero) até 5 

(cinco) anos de idade, devem fazê-lo por intermédio de profissionais com 

formação específica, legalmente determinada, refutando assim funções de 

caráter meramente assistencialista, embora mantenham a obrigação de 

atender às necessidades básicas de todas as crianças. 
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Os atos regulatórios necessários para que a Instituição de Ensino 

possa ofertar legalmente a Educação Infantil são: criação, credenciamento e 

autorização de funcionamento, devendo esta última ser renovada a cada três 

anos, ou em um prazo menor, caso tenha recebido uma autorização com prazo 

inferior a este. Devem, ainda, ser supervisionadas, fiscalizadas pelo Sistema 

Municipal de Ensino e submetidas a controle social. As Instituições de Ensino 

privadas que ofertam exclusivamente Educação Infantil também deverão 

realizar o cadastro junto ao Conselho Municipal de Educação, renovando este 

a cada dois anos. 

A Proposta Pedagógica é o plano orientador das ações da Instituição 

de Ensino e define as metas pretendidas para o desenvolvimento das crianças 

que nela são educadas e cuidadas. Na sua execução, a Instituição de Ensino 

organiza seu currículo, que pode ser entendido como as práticas educacionais 

planejadas em torno do conhecimento e em meio às relações sociais que se 

travam nos espaços institucionais, e que contribuem na construção da 

identidade das crianças. O Projeto Político Pedagógico da Instituição de Ensino 

está inserido no currículo, que consiste em um instrumento político, cultural e 

científico, coletivamente formulado. 

Entendemos que as práticas pedagógicas devem ocorrer de modo a 

não fragmentar o trabalho desenvolvido com a criança, possibilitando a 

vivência de experiências, na sua compreensão do mundo, feita pela totalidade 

de seus sentidos, no conhecimento que se constrói na relação intrínseca entre 

razão e emoção, expressão corporal e verbal, experimentação prática e 

elaboração conceitual. 

A Educação Infantil é norteada pela indissociabilidade do cuidar e do 

educar, sendo a criança o centro do processo pedagógico, garantindo-se a ela 

o ingresso e a permanência nesta etapa escolar. As práticas pedagógicas 

devem assegurar o acesso ao conhecimento científico que faz parte do 

patrimônio histórico, cultural, artístico, ambiental e tecnológico, contribuindo 

para que as crianças tenham experiências variadas com as múltiplas 
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linguagens, considerando-a sujeito ativo do processo e possibilitando seu 

desenvolvimento integral. 

Contudo, ainda persistem problemas e desafios a serem superados, 

os quais foram retomados recorrentemente nas discussões das Câmaras de 

Educação Infantil e de Legislação e Normas. Ressalta-se que este Parecer tem 

como função atender às necessidades do Sistema Municipal de Ensino, 

contribuindo, sobretudo, para regularização das Instituições de Educação 

Infantil e a melhoria da qualidade do atendimento. 

Salienta-se que nenhuma Instituição de Educação Infantil poderá 

funcionar sem autorização de funcionamento emitida pela Secretaria Municipal 

de Educação, após Parecer Favorável do Conselho Municipal de Educação, 

com base na Deliberação emanada deste Parecer.  

 

III - VOTO DAS RELATORAS 

 

As Relatoras, nos termos do que foi acima exposto, considerando a 

necessidade de fixar as normas complementares em documento único, são 

favoráveis e propõem a aprovação do presente Parecer e da Deliberação, com 

o detalhamento das normas complementares para a estrutura e o 

funcionamento da Educação Infantil para o Sistema Municipal de Ensino de 

Cascavel. 

Reconhecida a importância pedagógica e administrativa destas 

normas complementares para o Sistema Municipal de Ensino, após a 

Deliberação pelo Conselho Pleno, será enviado para homologação pelo 

Secretário Municipal de Educação, Senhor Valdecir Antonio Nath, para 

posterior publicação e vigência, devendo o seu conteúdo ser levado ao 

conhecimento de todas as Instituições de Ensino e órgãos pertencentes ao 

Sistema Municipal de Ensino de Cascavel. 

Ficam revogadas as disposições em contrário, de modo especial as 

constantes nas Deliberações nº 02/2012 e nº 07/2012 do CME/Cascavel. 
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É o Parecer. 

 

IV- CONCLUSÃO DAS CÂMARAS DE LEGISLAÇÃO E NORMAS E DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As Câmaras de Legislação e Normas e de Educação Infantil, 

acompanham o voto e aprovam o Parecer das Relatoras por unanimidade de 

votos dos Conselheiros presentes. 

Cascavel, 11 de outubro de 2013. 

 

Assinatura dos membros da Câmara de Legislação e Normas: 

Cons. Adilson José Siqueira.................................................................................. 

Cons. Márcia Aparecida Baldini............................................................................. 

Cons. no exercício da titularidade Laura do Prado Eliziário Martins..................... 

 

Assinatura dos membros da Câmara de Educação Infantil: 

Cons. Gislaine Colman.......................................................................................... 

Cons. Iêda Cândido dos Santos............................................................................ 

Cons. no exercício da titularidade Indialara Taciana Rossa.................................. 

 

 

V- CONCLUSÃO DO PLENÁRIO DO CME/CASCAVEL 

 

O Plenário acompanha a decisão das Câmaras de Legislação e 

Normas e da Educação Infantil, aprovando o Parecer por unanimidade de votos 

dos Conselheiros presentes. 

Cascavel, 16 de outubro de 2013. 

 
 

Assinatura da Mesa Executiva, das Relatoras e dos Conselheiros 

presentes: 
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Cons. Presidente Marilei Lourdes dos Santos Teixeira ........................................ 

Cons. Relatora Gislaine Colman............................................................................ 

Cons. Relatora Márcia Aparecida Baldini.............................................................. 

Secretária ad hoc Edenir Theresinha Souto Conselvan........................................ 

Cons. Adilson José Siqueira.................................................................................. 

Cons. Êrica da Silva............................................................................................... 

Cons. no exercício da titularidade Laura do Prado Eliziário Martins..................... 

Cons. Nedí Barasuol.............................................................................................. 

Cons. Viviane Elena Huve..................................................................................... 


