
LEI Nº 6.364 de 03 de junho de 2014. 

ALTERA A LEI Nº 6.116/2012, QUE   DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS 
ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
MANTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, 
APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.  

Art. 1º Ficam alterados os seguintes dispositivos da Lei Municipal nº 
6.116/2012, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º (...) 

IV – Dos alunos regularmente matriculados e frequentando o Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais ou Educação de Jovens e Adultos. 

§ 1º. Os alunos matriculados e frequentando o Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais, que integrarem este conselho, deverão ter 9 (nove) anos completos até 
o dia da eleição, tendo direito a voz e não a voto. 

“Art. 9º Todos os segmentos existentes na comunidade escolar deverão estar 
representados no Conselho Escolar, assegurada a proporcionalidade de 
membros com direito a voto, sendo 50% (cinquenta por cento) para pais e 
alunos votantes e 50% ( cinquenta por cento) para profissionais docentes e 
não docentes. 

“Art. 20............................................ 

 § 1º................................................. 

I – Os alunos regularmente matriculados na Unidade Escolar a partir de 9 
(nove) anos; 

II - ................................................... 

III – Os profissionais docentes; 

IV – Os profissionais não docentes. 

“Art. 23  Será instituída uma Comissão Local para condução do processo 
eleitoral nas instituições de ensino, formada pelos seguintes membros: 

I - 01 representante dos profissionais docentes; 

II – 01 representante dos profissionais não docentes; “ 



Art. 2º Fica incluído o art. 10-A para instituir os Conselhos Escolares no âmbito 
dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI’s, conforme a seguinte redação: 

“Art. 10-A. Nos Centros Municipais de Educação Infantil a composição será: 

I – Até 80 (oitenta) alunos – 1 (um) docente, 1 (um) não docente e 2 (dois) 
pais; 

II – Acima de 81 (oitenta e um) alunos – 2 (dois) docentes, 2 (dois) não 
docentes e 4 (quatro) pais. 

Parágrafo único. O segmento alunos não participará da composição do 
Conselho Escolar do CMEI em razão da faixa etária dos alunos, composta por 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade. 

Art. 3º Fica incluído o art. 23-A a fim de instituir uma Comissão Central para a 
condução do processo eleitoral, conforme a seguinte redação: 

“Art. 23-A. Será instituída uma Comissão Central para a condução do processo 
eleitoral dos Conselhos Escolares das instituições de ensino da Rede 
Municipal de Ensino de Cascavel, composta pelos seguintes membros: 

 I – 01 representante dos profissionais docentes; 

 II – 01 representante dos profissionais não docentes; 

 III – 01 representante dos pais de alunos; 

 IV – 03 representantes da Secretaria Municipal de Educação. 

Parágrafo único. A Comissão Central será nomeada por meio de Portaria, 
expedida pelo Secretário Municipal de Educação e, após sua constituição, 
deverá eleger o Presidente entre seus membros para dirigir os trabalhos.” 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal 
      Cascavel, 03 de junho de 2014. 
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