
L---l

cÂNoroo GoDól

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 3 87 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DBCRETO N." 023/2013, DE 30 DE ABRrL DE 2013.

INSTITUI O FORUM MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CÂN»IOO GODOI-RS

GUERINO BACKES, Prefbito Municipal de Cândido Goclói, Estado do ltio
Grande do Sr:1, no uso das atribuições legais e,

Considerando a necessidade de institucionalizar mecanismos de planejamento

educacional participativo que garantam o diálogo como metodo e a democracia cot"uo

firndamento;
Considerando as deliberações da Conferência Nacional de Educação de 2010;

Considerando necessidade de traduzir, no conjunto das ações do Ministério cla

Educação, políticas educacionais que garantam a democratizaçáo da gestão e a cluraliclacle

social da edr-rcação;

Considerando a cornpetência do Município na coordenação da política

municipal de educação, articulando os diÍ'erentes níveis e sistemas;

DECRETA:

Art.l" - Irica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, tr

Fórum Municipal de Lrducação - FME, de caráter permanente, cor1l a finalidade de coordenar

as conferências municipais de educação, acompanhar e avaliar a iniplementação de suas

deliberações, e promover as articulações necessárias entre os correspondentes fóruns cle

educação dos Estados, do Distrito Federal e da União.

Art.2'- Compete ao Fórum Municipal de Educação:

I - convocar, planejar e coordenar a realização de conlêrências

rnLrnicipais/intermunicipais de educação, juntamente com os demais municípios, bettt corllo

divulgar as suas deliberações;
II participar da elaboração do Regimento Interno das conlbrências

nrur-ricipai s/i ntermunicipais de educação ;

III - acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações das

con l'erências nr unicipais/intermr,rnicipais de educação ;

IV - z.elar para que as conÍ-erências intermunicipais estejam articttlaclas as

Conl'erências listaclual e Nacional de Educação;

V - plapejar e orgiinizar espaços de debates sobre a polÍtica rlunicipal de ecltrcação;

VI - ac6mpanhar, junto a Câmara Municipal de Vereadores, a tramitação cle projetos

legislativos relativos à política ntLrnicipal de educação;

VII - acompanliar e avaliar a irnplementação do Plano Municipal de Edtrcação.

Art.3u - O Fórr"rm Municipal de Educação será integraclo por trlenrbros

representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos e entidades
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Secretaria Municipal de Educação;

Secretaria Municipal da Fazenda;

Conselho Municipal de

serão

segmentos considerados.

- A estrutura e os procedimentos operacionais serão defrnidos no selt

aprovados em reunião convocada para esse Ílm, observadas as

deste

membros.

§ l"Os
do Pretbito.

§2"Os

o

único. Até a aprovação de seu Regimento Interno, o Fórum Municipal de

Dirigente Municipal de Educação.

Art. -o terá funcionamento permanente e se reunirá ordinariamente a

no segundo mês de cada semestre, ou
r convocação do seu coordenador, ou por requerimento da maioria

SElS

relevante

\q
Art.6o O FME e as conferências municipais de educação estarão

receberão o sLlporte

será considerada de
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