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Composição à partir de abril/2015 
 

Representante do Poder Público Municipal:  
Conselheira Titular: Indialara Taciana Rossa  
Conselheira Suplente: Cleonice Rodrigues de Souza  
Conselheira Titular: Márcia Aparecida Baldini  
Conselheira Suplente: Isabel Dolores Pituco  
Conselheira Titular: Sueli Góiz da Silva  
Conselheira Suplente: Tânia Mara Dalagasperina 
  

Representante dos Profissionais do Magistério:  
Conselheira Titular: Claudia Pagnoncelli 
Conselheira Suplente: Rosenei Lemes de Almeida  
Conselheira Titular: Marilei L. dos Santos Teixeira  
Conselheira Suplente: Geneviève Bagatin  
 

Representante dos Profissionais da Educação:  
Conselheira Titular: Reinaldo Reche Junior  
Conselheira Suplente: Jocemar do Nascimento  
 

Rep. Instituições Ed. Privadas de Educação Básica:  
Conselheira Titular: Iêda Cândido dos Santos  
Conselheira Suplente: Lúcia Teresinha Bonetti  
 

Rep. Instituições de Educação Superior Privada:  
Conselheiro Titular: Nilton Nicolau Ferreira  
Conselheira Suplente: Airton Bonet  
 

Rep. Direitos da Criança e do Adolescente:  
Conselheira Titular: Maria Tereza Chaves  
Conselheira Suplente: Noeli Apª Zanini Menegatti de Souza  
 

Rep. Instituições de Educação Superior Pública:  
Conselheira Titular: Lucia Terezinha Zanato Tureck  
Conselheira Suplente: Elvenice Tatiana Zóia  
 

Representante dos Pais, Professores e Servidores:  
Conselheiro Titular: Gustavo Kiyosen Nakayama  
Conselheiro Suplente: Sonia Gomes de Lisboa  
 

Rep. Secretaria de Estado de Educação:  
Conselheira Titular: Iolinda R. de Almeida Dal’Molin  
Conselheira Suplente:  Katti Giane Segatto Sagrilo 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Cascavel - PR  

Informativo Nº 04 - 1º Semestre 2015 

VISITAS DOS CONSELHEIROS 
 

No 1º semestre de 2015 os Conselheiros das Câmaras de Ensi-

no Fundamental e suas Modalidades e Educação Infantil realiza-

ram visitas às Instituições de Ensino que pertencem ao Sistema 

Municipal de Ensino de Cascavel. 

CMEIs: Professora Stanislava Boiarski Bar tnik e Izídio Do-

mingues de Oliveira;  

CEI: São Francisco de Assis. 

Escolas: do Campo Zumbi dos Palmares ; Centro de Educa-

ção Básica para Jovens e Adultos Paulo Freire e Professora Dulce 

Andrade Siqueira Cunha – CAIC I. 

POSSE DE CONSELHEIROS 

No mês de abril/2015 ocorreu a renovação de mandato de 

um terço dos Conselheiros dos segmentos: um dos Profissio-

nais do Magistério, Instituições de Educação Superior Priva-

das Presenciais, Secretaria de Estado de Educação – Núcleo 

Regional de Ensino e um do Poder Público Municipal.  

Houve ainda, alteração para complementação de mandato 

dos segmentos: Instituições Educacionais Privadas de Educa-

ção Básica, Instituições de Educação Superior Públicas Pre-

senciais, Associações de Pais, Professores e Servidores – 

APPS’s e um do Poder Público Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eleitos para complementação de mandato 

Renovação de um terço dos conselheiros 

Capacitação nº partic. carga horária nome curs 
 

Gestão 2013/2015 — Decreto Municipal Nº 11.328 

Presidente:  

Marilei L. dos Santos Teixeira  

Vice-Presidente: 

Márcia Aparecida Baldini  

Expediente 
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 
Endereço: Rua Dom Pedro II, 1781. 

Reuniões 
Sessões Plenárias Ordinárias até junho/2015 (09 reuniões) 

Sessão Plenária  Extraordinária até junho/2015 (01 reunião) 
Reuniões da Comissão Especial  Temporária  para Análise e 

Emissão de Parecer do Plano Municipal de Educação – 
2015-2015 (03  reuniões) 

CAPACITAÇÃO 
 

Durante o ano de 2015 cinco representantes do CME parti-

cipam do Curso “A Democratização da Educação”, promovido 

pela AMOP e ministrado pelo docente Professor Flávio Ven-

delino Scherer. 



ENCERRANDO O MANDATO DE PRESIDENTE 
 

       A criação do SME e do CME foi um marco histórico na educação de Cascavel, fruto de uma 

longa caminhada da comunidade educacional com o poder público, valorizando as instituições 

locais e buscando participação e autonomia no encaminhamento das políticas educacionais muni-

cipais.  

       Em abril de 2011 a Primeira Presidente, Marilei Lourdes dos Santos Teixeira, deu início aos 

trabalhos com grandes desafios: estruturar e consolidar o CME/Cascavel. O ponto de partida foi 

a elaboração do Regimento Interno conforme estabelecia a Lei Municipal Nº 5694/2010. Na se-

quência outros passos: organização de espaço físico para funcionamento, formação e capacitação 

da equipe técnica, organização e elaboração da documentação, capacitação dos conselheiros, 

dentre outros. 

Sempre compreendemos que o maior desafio consistia em estruturar um conselho que atuasse com autonomia, conhe-

cimento para desenvolver sua competência como órgão de estado, ou seja, um órgão representativo que tem por finalidade 

participar como um instrumento de assessoramento, provocando discussões sobre a educação no município além de provo-

car e fortalecer as políticas de descentralização. 

Foi uma honra e uma grande responsabilidade ser a primeira presidente do Conselho. Momento desafiador de estrutu-

rar e efetivar o CME, coordenar as sessões representar o conselho e fazer cumprir o regimento. As dificuldades no início 

foram grandes. Mas quatro anos após sua criação o CME tornou-se uma realidade. Órgão normativo do sistema de ensino e 

uma das instâncias que confere autonomia e legitimidade às decisões locais, com as funções consultiva, deliberativa e fis-

calizadora das políticas municipais para a educação. 

Ocupar a Coordenação da Região Geográfica Oeste Paranaense da UNCME e dar publicidade aos atos deu visibilidade 

ao conselho no Estado, sendo hoje o CME Cascavel uma referência para vários municípios do Paraná. Agradeço a todos 

que contribuíram no decorrer deste processo, a confiança e as contribuições dos conselheiros que passaram por este conse-

lho nestes quatro anos. A secretária e equipe do CME pelo apoio, dedicação, confiança, incentivo em todos os momentos. 

Ressalto ainda, o apoio recebido dos colegas Profissionais do Magistério, com a indicação para representá-los junto ao 

Conselho Municipal. Agradeço o Secretário de Educação Valdecir Nath e a todos que de alguma forma contribuíram para 

escrita de uma nova página na Educação do Município de Cascavel. Esta etapa chega ao fim, mas a história do SME e do 

CME de Cascavel está apenas começando. Antônio Machado poeta espanhol sabiamente nos diz: “Caminhante, não há 

caminho; se faz caminho ao andar...” 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL - PME 2015/2025 

 
Os trabalhos para elaboração do Plano Municipal de Educação iniciaram no ano de 2012, com a realização da I 

Conferência Municipal de Educação para análise, discussão, avaliação das metas do Plano Municipal de Educação vigente 

– 2004-2014 e encaminhamentos para a readequação do Plano Municipal de Educação para os próximos dez anos, com a  

participação de segmentos da comunidade educacional e da sociedade civil organizada. Assim, o processo foi organizado 

pela Secretaria Municipal de Educação em conjunto com o Conselho Municipal de Educação. 

Em setembro de 2013 foi realizado o II Fórum Municipal de Educação de Cascavel, com discussões sobre o Plano 

Municipal de Educação. Foram eleitos os representantes da comunidade escolar e da sociedade civil organizada, para com-

por os grupos de elaboração do Documento Base do Plano Municipal de Educação (2015-2025).  

No segundo semestre do ano de 2014 e no início de 2015, os grupos de trabalho reuniram-se em média 12 encon-

tros por eixo, para estudo, discussão e elaboração das estratégias referente à Meta de cada eixo do Documento Base. 

Após a elaboração do Documento Base do Plano Municipal de Educação foram realizadas seis Audiências Públi-

cas, que ocorreram entre os dias 16 a 30 de abril de 2015. As mesmas tiveram como objetivo proporcionar à comunidade 

escolar e à sociedade civil organizada a oportunidade de contribuírem com a elaboração do Plano Municipal de Educação, 

através de supressão, complementação e proposição de novas estratégias para as Metas elencadas. 

O Conselho Municipal de Educação participou do processo com três conselheiros indicados para grupos distintos 

de trabalho e mais dois conselheiros para acompanhar a Coordenação Geral e os demais grupos, bem como a elaboração da 

versão final do Documento Base. 

Em 2015 houve a indicação de dois conselheiros para fazerem parte da Comissão organizadora da II Conferência 

Municipal de Educação, cujo tema foi o Plano Municipal de Educação 2015-2025, e dois conselheiros tomaram posse co-

mo representantes do Conselho Municipal de Educação no Fórum Municipal de Educação. 

A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Cascavel, no dia 02 de junho de 2015, aprovou por unanimida-

de de votos dos conselheiros presentes o Parecer Nº 005/2015 Favorável à Aprovação do Plano Municipal de Educação 

2015/2025 deliberado na II Conferência Municipal de Educação. 

O Parecer foi encaminhado à Secretaria Municipal de Educação para adequações e posterior tramitação. 

O Conselho Municipal de Educação cumpriu o seu papel com responsabilidade, enquanto órgão mediador entre a 

sociedade civil e o poder público, respeitando as decisões coletivas e indicando adequações que contribuam com a gestão 

democrática e a elevação da qualidade do processo ensino e aprendizagem. 


