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CIRCULAR INFORMATIVO SOBRE O CME Nº 02/2019  

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRISTALINA-GOIÁS-
CME/CRISTALINA-GO, órgão representativo dos interesses da sociedade educacional de 
nossa cidade, criado pela Lei Municipal nº 1.547 de 06 de março de 2001, reestruturado 
em 2015 através da Lei nº 2.279 de 02 de outubro e com emenda modificativa em 30 de 
maio de 2017. Regulamentado em Regimento Interno de Cristalina-GO, com atribuições 
normativas, deliberativas, de controle social, mobilizadora, fiscalizadora, consultiva, 
propositiva e de assessoramento ao Sistema de Educação do município propondo ações 
ao Governo Municipal para a garantia de uma Educação laica, que respeite e saiba 
conviver em harmonia com as diferenças e que possibilite a organização de 
aprendizagens significativas aos nossos(as) quase 10.000 estudantes. 

O Conselho Municipal de Educação é composto por 09(nove) membros titulares 
representantes da sociedade civil e do Poder Público, eleitos e indicados pelas suas 
respectivas entidades e nomeados através de decreto pelo Prefeito Municipal. O 
mandato de cada membro do CME tem duração de 02 (dois) anos, permita uma 
recondução, sendo o exercício não remunerado. Inclusive algumas representatividades 
terão seus membros substituídos em novembro de 2019, é importante salientar que 
dentro das prerrogativas legais todos os segmentos que podem e devem contribuir com 
a educação estão aqui representados, tendo direito de argumentar, sugerir, concordar 
e discordar à respeito de assuntos pertinentes a esse conselho. A escolha destes 
membros é realizada de forma transparente e democrática conforme recomenda o 
Regimento Interno do CME 

O CME- Cristalina-GO, teve sua atuação ampliada em 13 de agosto de 2002 com 
a elaboração da lei nº 1.625 que criou o Sistema Municipal de Ensino, ocasião que 
passamos a estruturar nossas próprias normas para a organização das Escolas Públicas 
municipais e Escolas privadas de Educação Infantil em nossa cidade, mas o que isso 
significa no dia a dia das nossas famílias? O CME/Cristalina-GO é o órgão que fiscaliza e 
acompanha o funcionamento destas Escolas, fiscalizando, inclusive, a atuação do 
Governo Municipal, na articulação do investimento financeiro para a garantia da 
ampliação do atendimento, por exemplo, da Educação Infantil para a faixa etária de 04 
a 05 anos, que hoje atende todas as crianças da nossa cidade. 

Nosso trabalho é também garantir que todos os/as Professores/as que atendam 
em nossas Escolas possuam formação na área da Educação e que participem de 
qualificações constantes, potencializando e buscando desta forma ampliar cada vez 
mais a qualidade educacional ofertada em nossa cidade. 
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Esta Circular vem convidar a quem ainda não conheça o trabalho realizado no 
CM que venha até nossa sede, conheça nossas ações e veja o quanto nossos estudos 
tem ajudado a qualificação da Educação de Cristalina. Gostaríamos também de convidar 
a cada Pai/Mãe/Responsável Legal que compareça à Escola do/a seu/sua filho/a para 
conhecer a grandeza pedagógica que os/as Professores/as da rede municipal de ensino 
vem construindo. Vá até a Escola para viver a vida escolar do seu/sua filho/a 
contribuindo com suas vivências, mas acima de tudo acompanhando as muitas situações 
que a Escola resolve no dia a dia. 

Ressaltamos ainda, que vivemos em tempos de uma grande inversão de valores 
e de que as redes sócias tudo aceitam, que inverdades se tornam verdades, mas vemos 
a necessidade de afirmar que a vida vai além das telas de computador, ou mesmo do 
celular e que nada melhor do que um diálogo respeitoso e fraterno presencialmente. 

O CME acredita muito na Educação e no grande potencial dos/as Professores/as 
que trabalham em cada Escola da nossa cidade, profissionais que buscam diariamente 
novas formas de garantir que nossas crianças, jovens e adultos tomem o gosto pela 
leitura, pesquisa, cálculos, história das nossas famílias e da nossa cidade. 

Conselheiros/as do Conselho Municipal de Educação de Cristalina-Goiás. 

Carta aprovada em sessão plenária do dia 30 de outubro de 2019. 
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