
  

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Cascavel - PR  

Informativo Nº 02 - Ano 2013 

Conselho Municipal de Educação 
Lei Municipal Nº 5.694/2010  

  

Composição 
 

Representante do Poder Público Municipal:  
Conselheira Titular: Viviane Elena Huve 
Conselheira Suplente: Indialara Taciana Rossa  
Conselheira Titular: Êrica da Silva  
Conselheira Suplente: Tânia Mara Dalagasperina  
Conselheira Titular: Márcia Aparecida Baldini  
Conselheira Suplente: Isabel Dolores Pituco  
 
Representante dos Profissionais do Magistério:  
Conselheira Titular: Marilei L. dos Santos Teixeira  
Conselheira Suplente: Geneviève Bagatin 
Conselheira Titular: Sueli Góiz da Silva  
Conselheira Suplente: Laura do Prado Eliziário Martins  
 
Representante dos Profissionais da Educação:  
Conselheira Titular: Nedí Barasuol  
Conselheira Suplente: Eliane Vaz de Chaves  
 
Rep. Instituições Ed. Privadas de Educação Básica:  
Conselheira Titular: Iêda Cândido dos Santos  
Conselheira Suplente: Izabel Cristina Nunes de Carvalho  
 
Rep.Instituições de Educação Superior Privada:  
Conselheiro Titular: Adilson José Siqueira  
Conselheira Suplente: Marivane de Souza Martin  
 
Rep. Direitos da Criança e do Adolescente:  
Conselheira Titular: Maria Tereza Chaves  
Conselheira Suplente: Patrícia Angela Finato  
 
Rep. Instituições de Educação Superior Pública:  
Conselheira Titular: Beatriz Helena Dal Molin  
Conselheira Suplente: Francis Mary Guimarães Nogueira  
 
Representante dos Pais, Professores e Servidores:  
Conselheiro Titular: Michele Aparecida Thascki  
Conselheiro Suplente: Márcia de Fátima Goularte 
 
Representante da Secretaria de Estado de Educação:  
Conselheira Titular: Gislaine Colman 
Conselheira Suplente:  Katti Giane Segatto Sagrilo 
 
Presidente:  
Marilei L. dos Santos Teixeira  
 

Vice-Presidente: 
Márcia Aparecida Baldini  
 

Gestão 2013/2015— Decreto Municipal Nº 11.328/2013 
 
 

Endereço:  
Rua Dom Pedro II, 1781. 

 

Horário de Atendimento:  
seg. a sex. das 7h45 às 11h45 e das 13h30 às 17h30 

 

Contato 
Telefone: (45) 4001-2870 

Email: cme@cascavel.pr.gov.br 

CAPACITAÇÃO 

Em 2013, os Conselheiros Municipais participaram de 
cursos de formação continuada ministrados pelo profes-
sores Genuíno Bordignon, Assessor do MEC e Sônia 
Balzano, Conselheira do Conselho Estadual do Rio 
Grande do Sul. Também participaram do curso de For-
mação Continuada de Conselheiros Municipais de Edu-
cação - Modalidade Educação à Distância - Turma 2013 
- Pró Conselho/MEC. 

POSSE DE CONSELHEIROS 
 

O CME empossou, no dia 25 de abril, oito no-
vos conselheiros titulares e suplentes. O ato ocorreu 
na Secretaria Municipal de Educação, com a presença 
do prefeito em exercício Maurício Theodoro, o secre-
tário de Educação, Valdecir Nath, vereadores, conse-
lheiros e equipe da SEMED. 



 

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL E O SEU SISTEMA DE ENSINO 

 

Vem de longa data a história dos conselhos de educação no Brasil. Um de seus grandes defensores foi 
Anísio Teixeira, autor de um projeto propondo a criação de conselhos municipais, ainda em 1925, mas somente 
regulamentados no ano de 1971, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 5.692/71. 

Como resultado de um processo de luta em favor da redemocratização do país, nos idos da década de 
1980, conquistou-se o reconhecimento da importância da participação popular na gestão e no controle social das 
políticas públicas. Assim, como forma de garantir a universalização de  direitos básicos que promovessem o e-
xercício da cidadania, em 1988 foi promulgada a Nova Constituição do Brasil que, não por acaso, é denominada 
de constituição cidadã, justamente por consolidar os direitos e garantias individuais em seus artigos 1º, 5º, 205, 
206, 208 e 227, entre outros.  

A nova LDB de 1996 reafirma o princípio da gestão democrática que, além de ser um preceito legal, 
constitui-se em uma exigência ética e política, possibilitando, cada vez  mais, a participação da sociedade civil 
na definição, avaliação e fiscalização das  políticas educacionais, implementadas pelos diversos sistemas de en-
sino do País.  

A partir da nova CF e LDB inicia-se um novo ciclo na educação do Brasil. É nessa década que são cri-
ados os primeiros Sistemas Municipais de Educação e seus respectivos Conselhos Sociais. Sob a égide de uma 
nova base legal os conselhos sociais são formados por pessoas da sociedade que trabalham em prol e em nome 
da mesma, possibilitando a discussão e o acompanhamento das políticas educacionais, numa relação de repre-
sentação e participação.  

Depois de um longo período de estudos e discussões acerca dos temas que permeiam a complexa e de-
licada criação de um Sistema de Ensino e de seu respectivo Conselho Municipal, Cascavel tomou para si o desa-
fio e a responsabilidade de gerir seu próprio sistema. A Lei Nº 5.694 de 22 de dezembro de 2010, organiza o 
sistema e cria o CME, na qualidade de órgão de composição plural e de ampla representatividade social. Dessa 
maneira, de forma colaborativa e integrada a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel – SEMED e o Con-
selho Municipal de Educação – CME iniciaram a implantação do seu sistema, com o cuidado e a responsabilida-
de que esse exercício requer.  

Nesse pouco tempo de existência, a comunidade de Cascavel pode orgulhar-se do trabalho  até aqui 
realizado. Um trabalho que demanda competência técnica e comprometimento, contribuindo com as diretrizes e 
os princípios emanados da CF e da LDB, apontando caminhos com objetivo de melhorar a  qualidade da educa-
ção de cada instituição pertencente ao Sistema Municipal de Ensino. 

É dessa maneira que o CME se consolida gradativamente, como órgão de Estado. Seus conselheiros, 
representantes legítimos da sociedade, têm como objetivo garantir que esse Conselho seja, além de um espaço 
de  participação, também um instrumento de apoio e legitimação do direito à educação de qualidade para todos.  
Ressalta-se o compromisso com a gestão democrática do Sistema, o que possibilita a autonomia do município na 
elaboração das normas e gerenciamento das políticas educacionais. 

 
Marilei Lourdes dos Santos Teixeira 

Presidente  do CME/Cascavel 



 

 
OS CONSELHEIROS PARTICIPARAM ATIVAMENTE DOS SEGUINTES EVENTOS: 

 
 

• V Seminário de Educação para Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel; 
• II Seminário dos Conselhos Escolares; 
• III Seminário de Educação Infantil para Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel”; 
• Conferência Intermunicipal da CONAE – 2014; 
• Semana “Cascavel Todos contra a Pedofilia”; 
• SEMANECA – Semana Municipal do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
• “Seminário de Educação do Campo”; 
• I Encontro Regional Paranaense do Programa Formação pela Escola; 
• SERPROF - III Seminário de Formação Continuada de Professores e III Mostra de Experiências e Vivên-

cias Pedagógicas 
• Participação de Conselheiros no Comitê Municipal de Acompanhamento para Execução do Programa Muni-

cipal de Distribuição Gratuita de Uniformes para Alunos da Rede Pública Municipal de Cascavel  
• Participação de Conselheiros na Comissão de Organização do Fórum Municipal de Educação 
• IV Encontro Estadual de Conselheiros Municipais de Educação do Paraná, promovido pela UNCME/PR ; 
• Fórum Municipal de Educação; 
• XXIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, realizado em Salvador (BA); 
• Presidente do Conselho Municipal de Educação de Cascavel e coordenadora da UNCME/PR para a Região 

Geográfica Oeste Paranaense participou de encontro com 14 municípios jurisdicionados do NRE (Núcleo 
Regional de Educação) e para municípios da região oeste do Estado do Paraná, associados à Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná – AMOP, sobre a criação de Conselhos de Educação e implantação de Siste-
mas Municipais de Ensino, na oportunidade aproveitou para divulgar sobre a União Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação – Coordenação Paraná (UNCME/PR) e de seu apoio prestado aos municípios. 

 

 

 
  

PARTICIPARAM DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CME: 
 
• Vereadores da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal, Paulo Porto e Claudio 

Rodrigues, para conhecer a dinâmica de trabalho do CME e se colocar à disposição para um trabalho inte-
grado;  

• Coordenador do Programa de Combate à Evasão Escolar, José Cesar Sagrilo e equipe para explicitar aos 
Conselheiros o funcionamento do programa; 

• O Secretário Municipal de Educação, Valdecir Nath para dar posse a Conselheiros e divulgar a realização 
do Curso de Formação Continuada para Professores/Profissionais da Educação Infantil e do Ensino Funda-
mental - Anos Iniciais, nos dias 11 E 12 de Julho de 2013; 

• Diretora do Departamento Financeiro da SEMED, Márcia Palandrani Maioli, prestando esclarecimentos 
sobre repasse de recursos a Instituições Educacionais conveniadas. 

 

VISITAS DE CONSELHEIROS 

 Os Conselheiros membros da Câmara de Educação Infantil do CME/Cascavel realizaram visita à Insti-
tuições de Ensino pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Cascavel. Estas visitas foram realizadas com 
o objetivo de conhecer o trabalho realizado pelas Instituições de Ensino de competência do CME/Cascavel, e ter 
subsídios para a emissão de pareceres de Autorização de Funcionamento. As instituições visitadas foram: o Cen-
tro de Educação Infantil Perfil do Oeste, Centro de Educação Infantil Anjo da Guarda e Centro de Educação In-
fantil Nossa Senhora Aparecida. 



ESTRUTURA DO CME 
 

I - Conselho Pleno Deliberativo 
II - Câmaras Deliberativas 
de Educação Infantil - CEI 
de Ensino Fundamental e suas modali-
dades - CEF 
de Legislação e Normas - CLN 
III - Comissões  
Especiais 
Permanentes 
Temporárias 
IV - Presidência 
V - Secretaria Geral 
Serviços auxiliares:   Assessoria  
Técnica e Jurídica 

 
REGIMENTO INTERNO DO CME/
CASCAVEL 
 

Decreto Nº 10.020 de 19 /07/2011 
 
Disponível em:  
www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/
semed 

 

HOMENAGEM  

A Câmara de Vereadores de Cascavel, por indicação do Ve-
reador Vanderlei Augusto da Silva, apresentou votos de Congratula-
ções aos Conselheiros Municipais de Educação , integrantes da pri-
meira gestão – 2011-2013. 

O CME E A TAREFA DE NORMATIZAR A EDUCAÇÃO PARA O SISTEMA 
MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL 

 

 

O CME/Cascavel instituído através da lei Municipal Nº 5.694/2010, é um órgão colegiado representa-
tivo da comunidade e da sociedade civil organizada, com a competência normativa e as funções consultiva, deli-
berativa, fiscalizadora e de controle social.  

Neste curto período de existência, é importante reconhecer os significativos avanços do CME no que 
diz respeito a sua organização e produção de pareceres e deliberações.  

Dentre as competências, as mais exigidas foram a normativa e a deliberativa. Tais competências exi-
gem conhecimento para a interpretação da legislação educacional vigente. Nesse aspecto, destacamos a elabora-
ção das Normas Complementares para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais e suas 
Modalidades do Sistema Municipal de Ensino de Cascavel/PR. 

Enfatizamos que este trabalho teve inicio com a instituição de uma Comissão através da Portaria nº 
003/2012-GAB/SEMED, publicada em 10 de maio de 2012, com vistas à realização de estudos e proposições, 
passando em seguida às Câmaras e aos relatores para a continuidade do trabalho, culminando com a aprovação 
pelo conselho pleno, das Deliberações Nº 003 e 004, publicadas no Órgão Oficial Eletrônico do município e dis-
ponível em: http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed/sub_pagina.php?id=713  

Reconhecemos a ousada atuação do Conselho que, embora num processo de aprendizado no exercício 
de normatizar, aceitou com altivez tamanho desafio. Isso porque, tal produção, por se tratar da normatização 
para um Sistema Municipal do porte de Cascavel, exige do Conselheiro disponibilidade de tempo para realizar 
pesquisas, estudos da legislação educacional brasileira e, acima de tudo, uma atuação com responsabilidade e 
ética comprometida com o segmento social que representa. A opção de ter sua própria normatização que atenda 
as necessidades e peculiaridades locais só enaltece o compromisso assumido por cada Conselheiro em prol da 
qualidade da Educação Municipal. 


