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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 011/2017, de 18 de abril de 2017

INSTITUI O FÓRUM DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDINELE GOMES COSTA, Prefeito Constitucional do Município de
Cacimba de Dentro, Estado da Paraíba, no uso das atribuições do seu cargo, e;

CONSIDERANDO a necessidade de se constituir um espaço para discussão
sobre questões relacionadas ao acompanhamento das ações do plano Municipal da
Educação com profissionais envolvidos na Educação do Município, com representantes
do poder executivo e com representantes da sociedade civil organizada;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.005, de 05 de Junho de 2014, em cujas
disposições consta a necessidade do acompanhamento das metas e estratégias para a
Educação do Município nos próximos dez anos;

CONSIDERANDO a necessidade de se refletir e estudar as questões afetas à
concepção da Educação Municipal;

DECRETA:

Art. 1º.Fica instituído o Fórum Municipal de Educação de Cacimba de Dentro.

Art. 2º. Fica instituído o “FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME”, que
será composta pelos seguintes membros dos respectivos segmentos:

Dois representantes da Secretaria Municipal de Educação

Maria José Araújo da Silva – CPF – 917.576.144-00 – TITULAR

Diagerlane Henrique Pereira - CPF – 021.377.444-57 – SUPLENTE

Dois representantes do Conselho Municipal de Educação

Janaina Pereira Araújo – CPF – 041.759.554-96 – TITULAR

Ana Paula Silva – CPF - 257.397.258-52– SUPLENTE

Dois representantes do Conselho Municipal Do FUNDEB

Solangeda Silva Oliveira – 805.160.254-49 - TITULAR

Marivaldo Francisco de Assis – CPF-033.691.504-76 - SUPLENTE
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Dois representantes do Sindicato dos Servidores Municipais

Sephora Thomás Cavalcante Silva – CPF –431.895.634-20 - TITULAR

Ivanete Soares Amorim – CPF –600.883.974-91 - SUPLENTE

Dois representantes dos Profissionais do Magistério

Maria Cristina Gomes Bonifácio - CPF – 569.598.934-53 - TITULAR

Maria Corina Santos de Pontes- CPF – 483.955.524-91 – SUPLENTE

Representação de Pais de Alunos do Sistema Municipal de Educação

Mônica Gonçalves Ramos - CPF – 070.569.394-57 – TITULAR

Welch Ligia Freitas Santos CPF–088.285.617 – 14 – SUPLENTE

Art. 3º. Competirá ao Fórum Municipal de Educação, especialmente:

I - Elaborar o seu regimento interno;

II - Estruturar e organizar o FME que se constitui num espaço para discussão sobre
questões relacionadas a Educação do Município de Cacimba de Dentro;

III - Constitui as Câmaras Temáticas quando necessário por níveis e modalidades de
ensino para avaliação e acompanhamento das metas e estratégias do Plano Municipal da
Educação de Cacimba de Dentro, em suas áreas de atuação ao longo do decênio 2015 a
2025;

IV - Participar da revisão do PCCR dos profissionais do Magistério público municipal;

V - Planejar e organizar espaços de discussão com a Sociedade, visando o debate sobre
as Políticas da Educação;

VI - Trabalhar de modo articulado com o Conselho Municipal de Educação;

VII - Acompanhar a progressão salarial dos professores;

VIII - Participar da atualização e a elaboração do PCCR dos profissionais da Educação
Municipal.

Art. 4º. Caberá ao FME, o cumprimento dos objetivos previstos neste Decreto e na Lei
de nº 12/2015 de 22 de Julho de 2015 do Plano Municipal de Educação, organizar
reuniões com representantes dos diversos segmentos da sociedade e realizar as
Conferencias Municipais, ao longo do decênio, uma Conferencia a cada (02) dois anos,
de acordo com a Lei nº 12/2015 de 22 de Julho de 2015.
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Art. 5º.O mandato será de dois anos, podendo haver recondução por mais dois anos
consecutivos;

Art. 6º.A Presidência e a Vice-presidência do FME serão exercidas, respectivamente, a
presidência pelo Secretário (a) de Educação e a vice-presidência pelo do CME, para um
mandato de dois anos, podendo ser reconduzido;

Art. 7º.O mandato de qualquer membro do FME será considerado extinto no caso de
renúncia expressa ou tácita, configurando-se esta última pela ausência por mais de duas
reuniões consecutivas, sem pedido de licença, ou pelo não comparecimento a metade das
sessões plenárias realizadas no decurso de 1 (um) ano.

Art. 8º. O FME constituído por este Decreto deverá encaminhar relatório periódico ao
responsável pela educação municipal, e este ao Chefe do Poder Executivo, dos estudos
realizados e das ações que porventura já estejam sendo implementadas.

Art. 9º.A função dos membros do FME é gratuita e considerada de relevante interesse
público, tendo o seu exercício prioridade sobre o de quaisquer outra;

Art. 10º.As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11º.Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições
contrarias.

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro – PB.
Gabinete do Prefeito, em 25 de Abril de 2017.


