
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Municipal de Educação, Cachoeira do Sul  - RS  

 

Palavra da Presidente 

   O Conselho Municipal de Educação, ao longo  
dos seus 30 anos de existência, tem buscado 
cumprir com o seu papel no que tange à democratização do 
ensino de Cachoeira do Sul. Nessa caminhada, cabe ressaltar a 
importância de representantes da comunidade escolar e da 
sociedade civil nos processos de tomada de decisões e de 
definição de políticas educacionais. Aos conselheiros e equipe 
técnica, de ontem e de hoje, o nosso reconhecimento e 
agradecimento pela disponibilidade e comprometimento na 
busca por uma educação igualitária e de qualidade no Sistema 
Municipal de Ensino. 

Carla da Luz Zinn - Presidente 

 

Conselheiros (as) 
- Carla da Luz Zinn – Presidente  
- David Jorge Rodrigues Hatsek – Vice-Presidente 
- Cleonice Carin Bankow 
- Flávia Madrid Drews 
- Ione Teresinha dos Santos da Rosa 
- Lenise Coletto Furlan 
- Mara Rejane Farias Garin 
- Maria Morgani Fogliarini de Araújo 
- Samir Elias Miguel 
- Scheila Silva Teixeira Rodrigues 
- Sílvia Maria Barreto dos Santos 
 

Equipe Técnica 
*Liane Aparecida Padilha de Oliveira – Assessora Técnica 
* Maria Margareth Toledo Santos – Assessora Pedagógica 
* Sandra Rejane Gomes Machado – Secretária  

Presidência, Conselheiros (as) e Equipe Técnica 

 

Base legal 
 Lei Municipal nº 2222/1988 – Criação do CME 
 Lei Municipal nº 2468/1991 – Criação de Cargos 
 Lei Municipal nº 3177/2000 – Sistema Municipal de 

Ensino 
 Lei Municipal nº 3339/2002 – Reestruturação do CME 

 

Atos legais elaborados – 1988 A 2018 
Pareceres: 467                    Resoluções: 20 
Indicações: 05                    Informações: 503 

 

                        Informativo, N° 40/2018 

CME – 1988 a 2018 – 30 anos de efetivo trabalho 
 

Comissões do CME 
Comissão de Educação Infantil 
 
- Maria Morgani Fogliarini de Araújo – Presidente 
- Scheila Silva Teixeira Rodrigues 
- Flávia Madrid Drews 
- Ione Teresinha dos Santos da Rosa 
- Sílvia Maria Barreto dos Santos 
 
Comissão de Ensino Fundamental 
- Lenise Coletto Furlan - Presidente 
- David Jorge Rodrigues Hatsek 
- Mara Rejane Farias Garin 
- Cleonice Carin Bankow 
- Samir Elias Miguel 
 
Comissão Especial de Análise de Regimento Escolar 
                             - David Jorge Rodrigues Hatsek – Presidente 
                             - Carla da Luz Zinn 
                             - Cleonice Carin Bankow 
                             - Lenise Coletto Furlan 
 
 

Funções do CME 
Consultiva: do governo e da sociedade.  
Deliberativa: poder de decisão.  
Normativa: normas complementares.  
Fiscalizadora: defesa da cidadania.  
                                        David Hatsek – Vice-Presidente 

  
                                 
 
 

 

  Visita do CME de Santa Maria - Troca de 

Experiências  

 

1º edição do “Projeto CME em 
ação” – Educação Infantil 
 Objetivo: Promover discussões sobre a 
construção de diretrizes e políticas 
educacionais. 

 

O CME faz parte da 

Vice Coordenação da 

Regional AMCENTRO – 

UNCME/RS. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
         O Conselho Municipal de Educação-CME foi criado em 26 de agosto de 1988, pela Lei Municipal nº2222 e 
 reestruturado pela Lei Municipal 3339 de 02 de julho de 2002.  
         Em 06 de julho de 1988, a professora Marisa Timm Sari, então Secretária de Educação e Cultura, explicou à imprensa local 
e à população a importância da instalação do Conselho Municipal de Educação no Município de Cachoeira do Sul.  
         Em 2000, o Município instituiu através de ato legal o seu Sistema de Ensino e o Conselho Municipal de Educação passou a 
ser órgão normativo, além de consultivo, deliberativo e fiscalizador, na gestão da professora Angela Schumacher Schuh. 

Nova Sede do CME 
  

 

 

 

 
                                    Rua 15 de novembro, 334 
                                    Tel .: 3724 6090 
                                    E-mail: cmecachoeira@gmail.com  

 

Resgatando a História... 
                                                 CME 30 anos... 

 
Por que comemorar? 

 
     Trajetória como a do CME cachoeirense é difícil de 
encontrar no Rio Grande do Sul e no Brasil. Foi instituído em 
1988, ano da promulgação da Constituição Federal vigente. 
Como ela, traz a proposta do aperfeiçoamento democrático 
pela participação dos cidadãos na gestão política. Institui-se 
como um conselho de representação social e cooperação 
junto ao poder público na área da educação. Neste período, 
o Município era vinculado normativamente ao Conselho 
Estadual de Educação, o qual, mercê do desempenho 
competente do CME, delegou-lhe, em sucessivos períodos, 
algumas de suas atribuições e renovou sua habilitação junto 
à rede escolar.  
   Em 2000, é instituído o Sistema Municipal de Ensino/SME 
de Cachoeira do Sul, o que significa a conquista de 
autonomia para a sua organização, compreendendo as 
escolas municipais, as escolas privadas exclusivas de 
educação infantil, o órgão executivo (SMEd) e o órgão 
normativo (CME), além de um conjunto de normas, a 
maioria delas de incumbência do Conselho. Este tem, em 
2002, a sua lei reestruturada e passa a exercer funções 
normativas, consultivas, deliberativas e fiscalizadoras no 
âmbito do Sistema. Apesar das dificuldades inerentes aos 
conselhos, o CME, pela continuidade e qualidade de sua 
atuação, tornou-se referência na região e no Estado, 
recebendo visitas e demandas de outros conselhos e 

secretarias municipais de educação. Seus membros não são 
remunerados e seus serviços são considerados de relevância social.  
Justifica-se, assim, a comemoração de seu trigésimo aniversário em 
2018.  

Me. Marisa Timm Sari 
 

                         

 

 
 em seu artigo 211 que “A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios organizarão, em regime de 
colaboração, os seus sistemas de ensino” e pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, ao instituir 
no seu Artigo 11, as competências e responsabilidades dos 
municípios em relação aos seus sistemas de ensino.  
      No ano de 2000, o município de Cachoeira do Sul, 
através do Executivo Municipal e da Secretaria Municipal de  
Educação, criou por Lei Municipal, o Sistema Municipal de 
Ensino, configurando autonomia na área da educação 
municipal, assumindo a responsabilidade no gerenciamento 
de suas políticas públicas.  
      A partir de então, o Conselho Municipal de Educação, 
que já contribuía nas questões educacionais da rede 
municipal de ensino, passou a exercer a função normativa 
em sintonia com as políticas nacional e estadual. Com isto, o 
Colegiado começou a criar normas próprias para elaboração 
de regimento escolar, autorizar, credenciar e supervisionar 
os estabelecimentos de ensino, determinar critérios para 
acolhimento de alunos sem escolaridade, autorizar 
funcionamento de cursos e promover a regulamentação 
própria do sistema de ensino.  
      A criação do Sistema Municipal de Ensino constituiu um 
grande avanço na educação municipal, pois assegurou a 
autonomia do ensino municipal. Adequou as estruturas 
legais às peculiaridades locais, propiciou maior agilidade no 
andamento dos processos educacionais e por se tratar de 
uma ação político-administrativo-pedagógica, contribuiu 
para a busca constante da qualidade da educação para 
todos.                               Angela Schumacher Schuh  

Ex – Presidentes do CME 

 

Criação, elaboração e edição: 
Liane Padilha, Carla da Luz Zinn e Lucas Vieira. 

                                   
 

A opção pela criação de Sistemas    
Municipais de Ensino foi prevista na 
Constituição Federal de 1988 ao estabelecer 

mailto:cmecachoeira@gmail.com


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


