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INDICAÇÃO Nº 01/2015/CME 

Assunto: PROJETO DE LEI Nº 83/2015 

 

O Conselho Municipal de Educação de Cascavel, de acordo com a Lei 

Municipal Nº 5.694/2010, art. 25, é denominado como um “órgão colegiado, 

representativo da comunidade e da sociedade civil organizada, mediador entre a 

sociedade civil e o poder público, com a competência normativa e as funções 

consultiva, deliberativa, fiscalizadora e de controle social, para a discussão, 

formulação e implementação das políticas municipais de educação e ensino, da 

gestão democrática do ensino público, na construção e na defesa da educação de 

qualidade para todos os munícipes”. 

Este órgão é composto por conselheiros que representam: o Poder 

Executivo Municipal, os Profissionais do Magistério, os Profissionais da Educação, 

Instituições Educacionais Privadas, Instituições de Educação Superior Privadas e 

Pública, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Associação de Pais, 

Professores e Servidores – APPS e Secretaria de Estado de Educação.  

Este Conselho, a partir do conhecimento, leitura e estudo do Projeto de 

Lei N° 83 de 2015, preocupou-se com o disposto sobre a “gratuidade e outros 

benefícios na tarifa do Transporte Coletivo Urbano” para a cidade de Cascavel, no 

que se refere à utilização deste serviço por alunos da Educação Básica e suas 

modalidades e do Ensino Superior, haja vista que muitos deles necessitam de 

atendimentos específicos e especializados ofertados em diferentes locais e distantes 

de sua residência, tanto na área da educação (atendimento educacional 

especializado) quanto da área da saúde (fisioterapia, terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, psicologia e outros).  

Reitera-se que a Constituição Federal é soberana e aos municípios 

compete propor leis complementares que garantam os direitos individuais e coletivos 

assegurados constitucionalmente e que, qualquer lei que venha impedir o indivíduo 

a ter acesso a todos os benefícios já garantidos pode ser considerada excludente. 

Em Reunião Ordinária do mês de julho, o Conselho Pleno do 

CME/Cascavel deliberou por posicionar-se de forma contrária ao Projeto de Lei nº 

83/2015, de autoria do Vereador Luiz Frare, por compreender que esta proposta fere 

os direitos já conquistados pela sociedade civil cascavelense, bem como sua 

redação não deixa clara a intencionalidade posta e retira a participação da 

comunidade, presente atualmente na Comissão do Passe Livre, colocando todas as 
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avaliações a cargo da CETTRANS, o que se configura em atitude autoritária e 

unilateral. 

Frente a tais colocações, este Conselho, solicita que os vereadores, se 

posicionem contrários ao Projeto em tela, tendo em vista que neste momento os 

senhores são representantes legais dos munícipes e possuem a incumbência de 

legislar em benefício de todos.  

 

Cascavel, 06 de agosto de 2015. 

 

 
Claudia Pagnoncelli 

Conselheira Presidente CME/Cascavel 
Decreto Municipal nº 12.378/2015 

 


