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Palavra da PresidentePalavra da Presidente
        2020, um ano em que o protagonismo está na saúde, a educação se 
vê diante de  uma situação sem precedentes. 
      Por segurança,   todos os estudantes e  crianças da Educação Infantil tiveram 
que ficar fora dos prédios escolares. Então, a “escola” foi para ¨”dentro” de suas 
casas. E, de uma hora para outra,  professores, gestores, famílias, estudantes, 
órgãos e entidades ligadas à educação tiveram que se reinventar. Cada um 
empenhado em minimizar os prejuízos que possam  comprometer o desempenho 
cognitivo, afetivo, psicológico e social, causados por essa brusca ruptura  que  
alterou a visão de mundo e modo  de vida de todos e exigiu para  Educação,  um 
repensar de  paradigmas,  concepções e edição de novos dispositivos legais e 
normativos, para orientar  e salvaguardar essas mudanças.  
      O Conselho Municipal de Educação de Cachoeira do Sul, como órgão normativo,  
através de seus conselheiros e equipe técnica,   em total sinergia com a Secretaria 
Municipal de Educação - órgão gestor da educação pública municipal - e escolas 
pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino,  vem mantendo o diálogo e a escuta  
atenta, contemplando uma atuação sistêmica, objetivando  valorizar o papel, o 
esforço e opinião da coletividade, no cumprimento  da sua finalidade, exarando 
normas que amparem essa união de esforços e assegurem a consecução  do 
propósito comum do sistema,   que é o de garantir uma educação com a melhor 
qualidade possível, mesmo em um cenário de pandemia da COVID-19. 
                                                                        (Maria Morgani Fogliarini de Araújo)

Base Legal Base Legal 
 -Lei Municipal nº 2222/1988 – Criação 
do CME 
 -Lei Municipal nº 2468/1991 – Criação 
de Cargos do CME
-Lei Municipal nº 3177/2000 – Sistema 
Municipal de Ensino
- Lei Municipal n°3339/2002 –Reestrutu-
ração do CME.

Atos Legais ElaboradosAtos Legais Elaborados
1988 a 2020 1988 a 2020 

  Pareceres: 482
  Resoluções: 24
  Indicações: 07
  Informações: 573  

Endereço CMEEndereço CME
Conselho Municipal de Educação de Cachoeira do Sul/RS
Rua: 15 de novembro, 334 – Entrada portão lateral SMIC.
E-mail: cmecachoeira@gmail. com Telefone: 3724 6090 

  Equipe Técnica Equipe Técnica 
 Liane Aparecida Padilha de Oliveira 
            Assessora Técnica (40h)
 Ione Teresinha dos Santos da Rosa 
           Assessora Pedagógica(20h)
 Maria Margareth Toledo Santos 
           Assessora Pedagógica(20h)
 Sandra Rejane Gomes Machado 
           Secretária(20h)

 Plenárias  2020Plenárias  2020

Reunião daReunião da
Comissão de Análise de RegimentoComissão de Análise de Regimento
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    FFÓRUM CME 2019ÓRUM CME 2019 Comissões do CME  Comissões do CME        
      Comissão de Educação Infantil Comissão de Educação Infantil 

(Permanente)(Permanente)
-Débora Luciane Fagundes Domingues
-Fabiana Bulsing dos Santos – Presidente
-Quelen Lara Pereira
-Sílvia Caputi de Campos
-Sílvia Maria Barreto dos Santos

        Comissão de Ensino FundamentalComissão de Ensino Fundamental  
(Permanente)(Permanente)

-Carla da Luz Zinn – Presidente
-Glauber Santos Silva
-Mirian Cristina Hettwer 
-Júlio Cezar Barros Vicente
-Lenise Coletto Furlan 

Comissão Especial de Análise de Regimento Comissão Especial de Análise de Regimento 
Escolar Escolar 

-Débora Luciane Fagundes Domingues
-Lenise Coletto Furlan - Presidente
-Sílvia Caputi de Campos

Visita às escolasVisita às escolas

Live com a Promotora Live com a Promotora 
  de Justiça de Educação de Justiça de Educação 
Rosangela CorrêaRosangela Corrêa
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          SÃO ATRIBUIÇÕES COMUNS SÃO ATRIBUIÇÕES COMUNS 
DAS COMISSÕES PERMANENTES:DAS COMISSÕES PERMANENTES:
-autorização para funcionamento de escolas;
-autorização para funcionamento de anos;
-multisseriação e/ou aglutinação de turmas;
-cessação de atividades escolares;
-mudança de sede de escolas;
-exame de consultas sobre assuntos ligados 
às escolas;
-plano de aplicação de recursos educacionais;
-projetos educacionais do Município;
-transporte escolar;
-extinção de escolas;
-outros assuntos relacionados a 
planejamento, encontros, seminários, cursos 
e similares, referentes ao ensino bem como  à 
experiência pedagógica;
-validação de estudos ou de atividades;
-dias letivos e/ou carga – horária;
-regimentos escolares;
-escrituração escolar;
-situação de alunos quanto à vida escolar;
-credenciamento, renovação de 
credenciamento e autorização de cursos;
-outros processos que tratem, direta ou 
indiretamente, do Sistema Municipal de 
Ensino. 

     O Brasil possui aproximadamente 4.320 Conselhos Municipais de 
Educação, segundo dados da Secretaria de Articulação com os 
Sistemas de Ensino do Ministério da Educação (MEC), atualizados pela 
UNCME em 2019.São muitas as responsabilidades e compromissos de 
um Conselho Municipal de Educação, que deve dividir com a 
população, em ação democrática, a preocupação com a garantia do 
direito à educação. Neste ano de 2020 eis que surge, a pandemia do 
novo coronavírus COVID - 19, uma experiência nova e assustadora 
para nosso tempo presente. A pandemia fechou escolas por todo o 
mundo, deixou bilhões de crianças afastadas das salas de aula e do 
convívio com seus amigos e educadores(as). Nesse contexto, o 
Conselho Municipal de Educação de Cachoeira do Sul (CME), seguindo 
as recomendações dos órgãos competentes e em consonância com a 
Secretaria Municipal de Educação (SMEd) emitiu Notas Conjuntas e 
Parecer, para Orientar as Escolas pertencentes ao Sistema Municipal 
de Ensino de Cachoeira do Sul  neste momento de pandemia.  

     Criação e Elaboração:   Liane Padilha 
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