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DECRETO Nº 001/2021, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

  

“CONVOCA  A  COMISSÃO  

ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA 

INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E IV 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO - CONAE 2022, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS e PRESIDENTE DA 

ASSOLESTE, Romilson Alves, no uso da atribuição que lhe confere na Lei nº 

10.005, de 25 de julho de 2014,  

DECRETA: 

 

Art.1º - Fica convocada a Comissão Organizadora da Conferência Intermunicipal de 

Educação, para preparar e organizar a etapa preparatória da IV Conferência 

Nacional da Educação - CONAE, a realizar-se no dia 09 de dezembro 2021, das 8h 

às 18h, na Chácara Bem Te Vi, localizada na Rua Paulo Seidel, 48 - Recanto das 

Garças, no município de Govenador Valadares/MG, com o tema "INCLUSÃO, 

EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro da educação brasileira".  

Parágrafo único: A CONAE constitui em etapas:  

a. Pré-Conferência nos municípios: de 17 de novembro a 03 de dezembro de 2021;  

b. Conferência Intermunicipal dia 09 de dezembro de 2021;  

c. Conferência Territorial: dia 19 de fevereiro de 2022;  

d. Conferência Estadual: de 24 a 27 de março de 2022;  

e. Conferência Nacional: de 23, 24 e 25 de novembro de 2022.  

 

Art. 2º - A Conferência Intermunicipal de Educação terá por tema central - 

“INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: COMPROMISSO COM O FUTURO DA  
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EDUCAÇÃO BRASILEIRA”, e com eixos temáticos com duração decenal os 

seguintes:  

I- Eixo 1. O PNE 2024- 2034: avaliação das diretrizes e metas;  

II- Eixo 2. Uma escola para o futuro: tecnologia e conectividade a serviço da 

educação;  

III-  Eixo 3. Criação do SNE:  avaliação da legislação inerente, proposta do modelo.  

 

Art.3º- A esses eixos serão inseridas discussões na Pré-Conferência Municipal 

juntamente com o Plano Municipal de cada município, de acordo com o documento 

norteador com os munícipes com relatos nos sub-eixos.  

I- Os relatos discutidos dos municípios na Pré-Conferência Municipal de 

Educação de que trata o caput, acontecerá de forma presencial, intercalando 

relatórios do documento conjuntamente entre os quinze municípios, bem como 

encaminhamentos a nível local na forma presencial com discussões e propostas a 

serem consolidadas na Conferência Intermunicipal e encaminhadas para a etapa 

Territorial, Estadual e CONAE/2022.  

II- Os registros das emendas aditivas e supressivas feitas ao Documento Base 

vindas das Etapas municipais serão encaminhados, em documento DOC à Assoleste 

até o dia 06 de dezembro de 2021 para realização da Etapa Intermunicipal.  

III-  Caso os registros das emendas aditivas e supressivas apresentadas na Pré-

Conferência não apresentem os registros expostos no parágrafo anterior, as mesmas 

constarão nos anais da Conferência Intermunicipal sem serem submetidas à 

aprovação ou rejeição na Etapa Intermunicipal.  

IV- Os registros das emendas aditivas e supressivas feitas ao Documento Base 

vinda da Etapa Intermunicipal serão encaminhados em documento DOC, à 

Coordenação da equipe da Etapa Territorial na data que se fizer necessário, quando 

solicitado.   

V- Caso os registros das emendas aditivas e supressivas apresentadas na 

Conferência Intermunicipal não apresentem os registros expostos no parágrafo 

anterior, as mesmas constarão nos anais da Conferência Territorial sem serem 

submetidas à aprovação ou rejeição na Etapa Territorial.  
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VI- As propostas deverão versar exclusivamente 

sobre o tema do eixo e sub-eixo debatido, não sendo permitida a aprovação de um 

número maior do que 02 (duas) aditivas em um mesmo eixo.  

 

Art. 4º - A Conferência Intermunicipal de Educação é o fórum máximo de discussão 

dos municípios e consolidação das propostas de proposição e estratégias e 

construção de emendas, com vista à elaboração do Documento – Referência do 

Plano Decenal 2024 – 2034.   

I- A pauta da Conferência Intermunicipal será embasada no documento norteador 

da CONAE 2022, consistirá dos temas estruturados em três eixos e quatorze sub-

eixos: distribuídos entre os quinze municípios:  

II- Cada município irá escolher um coordenador para fazer o relato na plenária de 

debate e discussão de acordo com o sorteio do eixo/sub-eixo de trabalho;  

III-  O coordenador terá no máximo 10 minutos para explanação do seu sub-eixo:  

a. Aditivas: que terão como objetivo sugerir o acréscimo de novos parágrafos ao 

texto.  

b. Supressivas parciais: que terão como objetivo sugerir a exclusão de dispositivos 

do texto em cada parágrafo.  

 

Art. 5º - Para organização e realização dos trabalhos da Conferência Intermunicipal 

de Educação, ficam instituídas as seguintes comissões representadas pelos 

respectivos Secretários de Educação, sob coordenação da Associação dos 

Municípios da Microrregião do Leste de Minas – ASSOLESTE.  

I- Comissão Organizadora Municipal:   

Açucena - Leda Madureiro Rabelo  

Central de Minas - Rogerio Martins  

Divino das Laranjeiras - Mauricio Barbosa Pitol  

Itabirinha - Lilian Domingos Fialho Neves  

Mantena - Eliane Lourindo Alves   

Marilac - Vanderleia Viana Coelho Reis  

Mendes Pimentel - Ocimar Gonçalves Soares  

Naque – Júnia Marise Carvalho Cruz  

Nova Módica - Rosimeire de Jesus Bourburema  

Periquito - Raquel Alves Moraes Brandão  
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Santa Efigênia de Minas - Plinio Viana de Freitas Junior  

São Félix de Minas - Aparecida Pereira da Silva Leonardo  

São João do Manteninha - Iolanda Maria de Souza  

São José do Divino - Verenice da Silva Santos  

Sardoá – Valdiceia Maria Ribeiro Vaz 

 

II- Comissão Especial de Mobilização e Divulgação: Assoleste – Associação dos 

Municípios da Microrregião do Leste de Minas.  

 

 

III- Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização:   

Edimar Teodoro de Siqueira – CPF: 982.550.706-30  

Ednilda Luiza Martins Muniz – CPF: 842.015.686-87  

Laucenir Alves de Souza e Faria – CPF 877.909.207-15  

Secretária Executiva da Assoleste Elidamárcia Lana da Silva – CPF:991.414.69615  

 

IV- Grupo Temporário de Logística Tecnologias: Assoleste - Associação dos 

Municípios da Microrregião do Leste de Minas. 

 

V- Grupo de Trabalho que se fizer necessário: Assoleste - Associação dos 

Municípios da Microrregião do Leste de Minas.  

 

Art. 6º - Fica delegada competência de cada Secretaria Municipal de Educação, em 

parceria com a Assoleste, para prática dos seguintes atos de ordem administrativa e 

operacional:  

I- Estabelecer a estrutura organizacional e de funcionamento da Conferência: 

Decretos, Regimento sob a responsabilidade da Assoleste e equipe de 

sistematização;  

II- Elaborar o cronograma da mesa e sorteio dos sub-eixos: equipe de 

sistematização;  

III- Elaborar o Regimento Interno, a ser apreciado, discutido e votado pelo plenário: 

Assoleste e equipe de sistematização;  
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IV- Elaborar as fichas de inscrição e o material a ser publicado no site da Assoleste: 

equipe de sistematização;  

V- Designar pessoal técnico e administrativo para coordenar e executar os 

trabalhos, visando o êxito do evento: Assoleste e equipe de sistematização;  

VI- Recepcionar os convidados: Mantena;  

VII- Recolher   o envelope com a inscrições dos municípios: Central de Minas e 

Açucena;   

VIII- Celebrar compromissos com os municípios - Assoleste:  

 

a) A fim de estabelecer parcerias com os municípios participantes, onde cada um 

contribuirá com aquilo que for possível com vistas à efetivação, da realização e 

dinamização do evento;  

b) Definir, com os municípios participes, todas as despesas relativas a 

conferência.  

Art.7º.  As Plenárias de Eixo suas Etapas: Municipal e Intermunicipal, seguirão os 

seguintes procedimentos:  

 apresentação da equipe de coordenação dos trabalhos, a saber, um/a 

coordenador/a de propostas de emendas aditivas e supressivas;   

 Leitura do conjunto dos parágrafos de cada Eixo e concomitante registro do nome 

da pessoa que fizer o pedido de destaque a cada parágrafo lido;  

 após a leitura completa por Eixo, apresentação do destaque feita somente pela 

pessoa que fez o pedido de destaque;  

 representação pela Mesa, verificação da existência de posicionamento contrário, 

defesa e votação dos destaques que se dará sempre na ordem de manter o texto 

original ou proceder à alteração;  

 definição das 02 (duas) propostas por Meta para garantir o cumprimento das 

Estratégias por Eixo, para encaminhamento à Etapa subsequente, à exceção da 

Plenária Geral Final.  
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Art.8º.  Na Etapa Municipal e Intermunicipal, a coordenação das Plenárias de Eixo 

será exercida por membros/as da Pré-Conferência Municipal de Educação e/ou da 

Comissão Organizadora Local.  

Art.9º. As Plenárias de Eixo serão realizadas em espaços presenciais específicos, 

sendo um para cada munícipio dentro dos três Eixos.   

Art.10. A discussão e as deliberações das emendas aditivas e supressivas na Etapa 

Municipal terão os seguintes critérios:  

 os parágrafos relativos aos respectivos Eixos constantes do Documento Base 

que não forem destacados oralmente na plenária por, pelo menos, uma pessoa 

delegada do Eixo serão considerados aprovados automaticamente;  

 havendo posicionamento divergente quanto ao mérito de qualquer parágrafo 

destacado do Documento Base, a coordenação dos trabalhos deve garantir uma 

defesa favorável e uma contrária, antes do processo de votação;  

 uma vez instalado o Regime de Votação das propostas, fica vedado o 

levantamento de quaisquer questões;  

 as emendas encaminhadas à Etapa subsequente, com mais de 70% de votos 

das pessoas presentes nas Plenárias de Eixo, serão incorporadas ao Documento 

Relatório Final;  

 das emendas que obtiverem mais de 40% e menos de 70% de votos das 

pessoas presentes nas Plenárias de Eixo, desde que não tenham sido derrotadas 

por outra que tenha obtido maioria simples dos votos, 02 (duas) propostas por 

Meta, para garantir o cumprimento das Estratégias por Eixo deverão ser 

escolhidas para serem encaminhadas para apreciação na Etapa subsequente;  

 as emendas destacadas e discutidas nas Plenárias de Eixo, que obtiverem 40% 

ou menos de votos das pessoas presentes, serão consideradas rejeitadas.  

  

Art.11. A abertura dos trabalhos de eleições para delegados/as ocorrerá na plenária 

final antes do encerramento das Etapa Intermunicipal da Conferência, ou antes 

disso, desde que os três Eixos tenham encerrado seus trabalhos.  
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Parágrafo Único. Cada município irá levar 25 (vinte e cinco) Delegados eleitos na 

Pré-Conferência Municipal, que assim estão representado: 2/3 dos segmentos 

sociais,1/3 setores;  

• Representante da gestão da Educação pública (municipal ou estadual);  

• Representante dos trabalhadores em Educação: educação infantil; ensino 

fundamental (anos iniciais e anos finais), ensino médio (ensino médio, educação 

profissional, educação de jovens e adultos; educação especial; ensino superior.  

• Um representante dos estudantes;  

• Um representante das famílias dos estudantes;  

• Uma pessoa representante do Conselho Municipal de Educação.  

• Um representante dos setores.  

Art.12. A abertura dos trabalhos de eleições para delegados/as ocorrerá antes do 

encerramento da Etapa da Conferência, ou antes disso, desde que os trabalhos da 

Plenária Geral Final tenham sido encerrados.  

Art.13. Em todas as Etapas da CONAE 2022, as emendas aditivas e supressivas 

poderão sofrer ajustes de redação a partir de acordos ou consensos formulados por 

ocasião do processo que antecede a votação. Isso poderá acontecer, 

cumulativamente, desde que:  

 não atrase o andamento dos trabalhos;  

 seja apresentada imediatamente após o encerramento da votação da próxima 

emenda.  

 

Parágrafo Único. Nos casos do caput, é vedada a alteração do mérito da emenda 

aprovada.  

 

Art.14. Na Plenária Geral Final, as moções e as emendas aditivas e supressivas 

serão aprovadas quando obtiverem maioria simples, ou seja, mais de 50% de votos 

das pessoas presentes.  
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Parágrafo único. Constarão do Documento Final da CONAE 2022 as propostas 

aprovadas na Plenária Geral Final, as aprovadas com mais de 70% nos Eixos da 

Etapa Final e os parágrafos que não forem objeto de destaque na Etapa Final.  

Art.15. As intervenções nas plenárias da Pré-Conferência e da Conferência 

Intermunicipal deverão acontecer num intervalo de tempo de no máximo três minutos 

para cada participante.  

Parágrafo Único. Transcorridos dez minutos de fala, o/a auxiliar de Mesa 

encarregado/a de tempo e inscrições, informará que faltará um minuto;  

Art.16 . As questões de ordem levantadas deverão versar sobre a pauta em debate 

e serão resolvidas pela coordenação dos trabalhos ou, se ainda necessário, poderão 

ser remetidas para apreciação e posicionamento da Comissão Organizadora da 

Conferência, sem prejuízo do andamento das atividades.  

 

Parágrafo Único. Questão de ordem se apresenta mediante pedido da palavra à 

Comissão de Sistematização:  

a) querendo-se propor que a ordem dos trabalhos seja outra;  

b) para restabelecer o objetivo do trabalho/discussão, quando se tem a avaliação de 

que este está desfocado;  

c) quando a discussão está fora de controle, no intuito de organizá-la.  

 

Art.17. As questões de encaminhamento poderão ser apresentadas quando se 

pensa ter a solução para um impasse na condução dos trabalhos, ou seja, uma 

proposta para encaminhar a situação para votação pela plenária.  

Art.18. As questões de dúvida poderão ser apresentadas quando algum participante 

não compreende determinado ponto da proposta apresentada ou tem alguma dúvida 

sobre o encaminhamento da Mesa, e somente poderão ser solicitadas e não 

prestadas.  
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Art.19. Moção é a proposição, indicação por escrito pela qual um participante ou um 

grupo deles expressa seu repúdio, sua solidariedade ou seu louvor.  

1º Somente as pessoas delegadas poderão apresentar moções;  

2º As moções deverão versar sobre conteúdo de caráter estadual, nacional ou 

internacional.  

3º Somente serão aceitas para aprovação ou rejeição moções que forem assinadas 

por um terço ou mais das pessoas delegadas credenciadas na Pré-Conferência.  

4º As moções deverão ter, no máximo, uma lauda, fonte Arial, tamanho 12, espaço 

1,5 e não poderão substituir nem serem conflitantes com as deliberações da CONAE  

2022.  

5º As moções admitidas pela Comissão Organizadora 2021 serão encaminhadas 

para deliberação da Plenária Geral Final, ao término da votação das propostas 

advindas das Plenárias por Eixo e, posteriormente, serão encaminhadas à instância 

a que se destinam.  

 

Art.20. A Conferência Intermunicipal 2021 contará com uma participação ampla e 

representativa das várias instituições estaduais e municipais, organizações, 

entidades, segmentos sociais e setores da população; de representantes dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; dos sistemas de ensino; das entidades 

de trabalhadores da Educação; de órgãos públicos; de entidades filantrópicas e de 

estudantes; da sociedade civil; dos Conselhos de Educação.   

Art.21. Os participantes da Pré-Conferência serão distribuídos em categorias:  

 delegados/as eleitos/as: titulares e suplentes nos municípios, por segmentos 

(2/3) e setores (1/3), com direito à voz e voto nas plenárias deliberativas da 

Conferência;  

 delegados/as natos/as, com direito à voz e voto nas plenárias deliberativas da 

Conferência Intermunicipal;  

 convidados/as, com direito à voz e sem direito a voto;  observadores/as.  
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Art.22. São delegados/as eleitos/as para a Etapa Territorial os/as escolhidos/as na 

Etapa Intermunicipal, obedecendo o Apêndice III – Critérios da Participação na 

Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais - CEEMG, que orienta 

municípios com até 50 mil habitantes, eleger 04 (quatro) Delegados Titulares e 04 

(quatro) Delegados Suplentes, assim distribuídos:  

I – Trabalhador da Educação Básica: 01 (um) Titular e 01 (um) Suplente; 

II – Gestor Municipal: 01 (um) Titular e 01 (um) Suplente; 

III - Educação Superior/Estudante: 01 (um) Titular e 01(um) Suplente; 

IV – Educação Profissional/Trabalhador: 01 (um) Titular e 01 (um suplente); 

Parágrafo Único. Quando não houver representação de segmento na votação, a 

respectiva vaga deverá ser encaminhada ao segmento Trabalhador da Educação 

Básica. 

Art.23. O credenciamento de delegados/as titulares e suplentes, na Etapa Municipal, 

ocorrerá até o dia e 06 de dezembro de 2021, dias antes da Etapa Intermunicipal.  

Art.24. As despesas com a organização (material de divulgação, webdesigner, 

mídia, serão de responsabilidade da Assoleste e Secretarias Municipais de 

Educação.  

Parágrafo único. A responsabilidade pela garantia das condições para que todas as 

pessoas interessadas tenham estabilidade de conexão e pela estabilidade da 

transmissão do evento e dos canais de interação com as pessoas participantes:  

 na Etapa Municipal, do poder público local;  

 na Etapa Intermunicipal, Assoleste;  

 na Etapa Territorial, do poder público do município.  

  

Art.25. Os casos omissos neste decreto serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora.  
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Parágrafo único.  O Regimento Interno da Conferência Intermunicipal será 

apreciado, discutido e votado pelo plenário sob a responsabilidade da Assoleste e 

equipe de sistematização.  

Art.26. As despesas com a realização da Conferência Intermunicipal de Educação 

serão suportadas com recursos orçamentário da Secretaria Municipal de Educação 

de cada município participante coordenado pela Assoleste e em Parceria com o 

Sebrae.  

Art.27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

  

ROMILSON ALVES 

PRESIDENTE DA ASSOLESTE  

  

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE Data 

Supra.  


