
 

 

 
DECRETO Nº. 105/2021 

De: 22/11/2021 
 

 
                   PAULO HORN, Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pela LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, 

                   

                  D E C R E T A: 

                                 

                  Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da Conferência Municipal 

de Educação do Município de Sulina, elaborado pela Comissão Organizadora nomeada através 

do Decreto 104/2021, que será realizada em data de 07/12/2021 no Auditório Municipal. 

 

                           Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

              Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 22 de 

novembro de 2021. 

 

 
 
 
                                                                              PAULO HORN 
                                                                                      Prefeito 
 
Registre-se e Publique-se 
Em 22 de novembro de 2021. 
 
 
 
PUBLICADO EM 23/11/2021, EDIÇÃO ________________, PÁGINA _________________ DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ 
 
 
PUBLICADO EM 23/11/2021, EDIÇÃO ________________, PÁGINA _________________ DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 

 
 



 

 

Conferência Municipal de Educação – CONAE 2022 
Regimento Interno 

 

TÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO E FINALIDADES 

 
Art. 1o A Conferência Municipal de Educação é uma etapa preparatória para  CONAE - 
Conferência Nacional de Educação, constituindo-se num espaço democrático aberto pelo 
Poder Público e articulado com a sociedade para que todos possam participar do 
desenvolvimento da Educação Nacional. 
§ 1º Por meio dela o poder público busca garantir um espaço democrático de discussão e 
de preservação da qualidade social da Educação Pública. 
§ 2º A  Conferência Municipal de Educação será realizada no dia 07 de dezembro de 2021 
e terá como tema: “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro da 
educação brasileira”. 
 
Art. 2o São objetivos da Conferência Municipal de Educação : 

 

I - Avaliar a implementação do PME, com destaque específico ao 
cumprimento das metas e das estratégias intermediárias, sem prescindir de uma 
análise global do plano; 

II - Avaliar a implementação do PME, seus avanços e os desafios para as 
políticas públicas educacionais do município. 

III -  Discutir o Documento Referência da CONAE 2022. 
IV - Conclamar a sociedade local para a elaboração e aprovação do novo PNE 2024-

2034. 
 

Art. 3º A Conferência Municipal de Educação será presidida pela Comissão Executiva de 
Organização, nomeada pelo Decreto nº 104/2021 
Parágrafo Único -  A coordenação dos trabalhos no dia da Conferência Municipal poderá 
ser realizado por pessoa nomeada pela Comissão Executiva de Organização. 
 
Art. 4o O tema central da Conferência Municipal de Educação, conforme explicitado no 
Documento Referência da CONAE está dividido nos seguintes eixos: 

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 e do modelo em 

construção. 
 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO 



 

 

Art. 5o  Participam da Conferência Municipal de Educação, nos termos deste 
Regimento, o Poder Público, segmentos educacionais, setores sociais, entidades que 
atuam na área da educação e todos os profissionais e pessoas interessadas em contribuir 
para a melhoria da educação municipal. 
 
Art. 6º A Conferência Municipal contará com a participação representativa da sociedade e 
do poder público, por meio de duas categorias: delegados e convidados. Com a seguinte 
composição: 
 

§ 1º Delegados  
I - Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação; 
II - Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal do FUNDEB; 
III - Os presidentes dos Conselhos Escolares das escolas públicas do município; 
IV - Os trabalhadores não docentes da educação municipal; 
V - Os docentes que trabalham nas escolas (públicas ou filantrópicas) sediadas no 

município; 
VI - Os membros do Conselho Tutelar do município; 
VII - Os represetantes do poder executivo municipal; 
VIII - Os vereadores do município; 
IX - Pai/Mãe ou responsável, de  alunos matriculados nas escolas estaduais, 

municipais e filantrópicas do município, limitado ao máximo de um representante 
por família; 

X -  Alunos maiores de 16 anos da rede pública do município; 
XI - Presidentes de Sindicatos ou Associações sediados no município. 

§ 2º Convidados: demais pessoas presentes na Conferência que não se enquadrem no 
artigo anterior, que deverão efetuar seu credenciamento, mediante documento de 
identificação, na hora e local. 
 
Art. 7º Todos os participantes credenciados terão direito a voz e voto, com exceção dos 
convidados, que não terão direito a voto. 
 
Parágrafo Único:  Caso a capacidade física do local se apresente insuficiente para uso dos 
delegados, ou superem o permitido pelas normas sanitárias vigentes, os convidados terão 
seus acessos interrompidos pela ordem de chegada. 

 
CAPÍTULO II 

DA METODOLOGIA DE DISCUSSÃO E DOS EIXOS TEMÁTICOS 

 
Art. 8º A Conferência Municipal de Educação será dividida em dois momentos, que serão 
realizadas no mesmo evento: 
§ 1º Avaliação da implementação do PME, através da análise, discussão e aprovação do 
relatório de monitoramento, expedido pela Comissão Municipal de Monitoramento do PME.  

§ 2º Análise do Documento Referência da CONAE 2022, que será realizado mediante 
discussão em plenárias, da seguinte forma: 



 

 

I - Plenária por Eixos conforme divisão estabelecida no art. 9°, onde os delegados 
poderão propor emendas ao Documento Base, as quais serão encaminhadas para 
apreciação da Plenária Final, se obtiverem parecer favorável de acordo com o 
estabelecido no art. 14. 

II - Plenária Final: foro de deliberação onde os delegados poderão alterar o 
Documento Base, de acordo com as emendas que advirem das Plenárias por Eixos, 
observados os critérios estabelecidos no art. 15. 

§ 3º A ordem do dia será realizada conforme previsto no art. 18 deste regimento. 
 

Art. 9º  Ao Documento Referência da CONAE 2022 poderão ser apresentadas emendas aditivas, 
supressivas e substitutivas. 
 

§ 1º  As emendas aprovadas deverão ser encaminhadas ao órgão responsável pela 
realização da etapa estadual da CONAE, conforme orientação a ser expedida pelo Fórum 
Estadual de Educação. 
 
Art. 10  Para facilitar o processo de discussão, os delegados presentes, serão divididos em 
6 (seis) Câmaras Temáticas, para a realização de plenárias por eixo, de acordo com  o 
Documento Referência da CONAE 2022, observando a seguinte organização: 

  CÂMARAS TEMÁTICAS Subeixo 

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

  
Evolução das Políticas Educacionais de 2018 a 2022 – Avaliação da evolução 
das Políticas Públicas, no âmbito da Educação, desde a realização da última 
CONAE (2018) até 2022. 

1 

  
O Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 - Avaliação diagnóstica sobre as 
10 Diretrizes e 20 metas estabelecidas, atualização sobre as atuais 
demandas. 

2 

  
 O PNE 2024-2034 e a valorização dos profissionais da Educação: formação, 
carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde. 

3 

  
O PNE 2024-2034 e a Inclusão: acessibilidade, direitos humanos e 
ambientais, justiça social, políticas de cotas, educação especial e 
diversidade. 

4 

II Eixo 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas   

  
O PNE 2024-2034 e a equidade: democratização do acesso, permanência, 
aprendizagem, e gestão do fluxo escolar. 

5 

  
O PNE 2024-2034 e a qualidade: avaliação e regulação das políticas 
educacionais, BNCC.  

6 

  
O PNE 2024-2034 e a gestão democrática da escola pública: participação 
popular e controle social 

7 



 

 

  
O PNE 2024-2034: os limites e necessidades impostos por crises que 
impactem a escola:  educação em tempos de pandemia. 

8 

  O PNE 2024-2034: desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. 9 

III 
Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da 
Educação. 

  

  
 O PNE 2024 – 2034 na definição de uma escola para o futuro que assegure 
o acesso a inovação, tecnologias, oferta de educação aberta e a distância. 

10 

IV 
Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da 
Educação. 

  

  

O PNE 2024 – 2034 na organização e construção de uma escola para o 
futuro: garantia de referenciais curriculares, práticas pedagógicas, 
formação de professores e infraestrutura física e tecnológica que permitam 
a ampliação da conectividade, o acesso à internet e a dispositivos 
computacionais. 

11 

V 
Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação inerente 
 e do modelo em construção 

  

  
O PNE 2024 – 2034 na articulação do Sistema Nacional de Educação: 
instituição, democratização, cooperação federativa, regime de colaboração, 
parcerias público-privadas, avaliação e regulação da educação. 

12 

  
 O PNE 2024 – 2034, políticas intersetoriais de desenvolvimento e Educação 
cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. 

13 

VI 
Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação inerente 
 e do modelo em construção 

  

  O PNE 2024 – 2034 e o financiamento da educação: gestão, transparência e 
controle social. 

14 

 

Art. 11 Para cada eixo temático e seus subeixos haverá uma plenária que discutirá o as 
emendas encaminhadas constantes do Documento Base para o respectivo eixo. 
 

CAPÍTULO III 
DA PLENÁRIA POR EIXOS 

 
Art. 12 As plenárias são espaços deliberativos, que ocorrerão nos Grupos de trabalhos por 
Eixos de acordo com as Câmaras Temáticas estabelecidas no art 10, para discussão do 
Documento-Base. Nelas, poderão ser apresentadas emendas, ao referido documento, e que 
serão encaminhadas à Plenária Final, desde que cumpram os requisitos deste regimento.  



 

 

Parágrafo Único: A coordenação e a secretaria das Plenárias por Eixo será exercida por 
membros da Comissão Executiva de Organização, ou por sua indicação. 
 
Art. 13 As plenárias por eixo serão assim organizadas: 

 

I. Apresentação da equipe de organização e da dinâmica dos trabalhos; 
II. Leitura em grupos do Documento Referência por eixo e subeixos temáticos, 

conforme estabelecido no art. 10 e apresentação de destaques e propostas 
de emendas;  

III. Discussão e votação dos destaques e encaminhamento para a deliberação da 
plenária final. 

IV. Os parágrafos que compõe o Documento Referência e as emendas 
apresentadas, que não forem destacados e votados, serão considerados 
aprovados; 
 

Art.14 A discussão e votação dos destaques e propostas de emendas serão realizadas nas 
plenárias por eixo; 

§ 1º Havendo posicionamentos divergentes com relação à emenda destacada, será 
garantida uma manifestação favorável e uma contrária, antes da votação. 

§ 2º As emendas encaminhadas à plenária final com mais de 50% dos votos dos 
presentes na plenária de eixo, serão incorporadas ao Documento Base. 

§ 3º As emendas que obtiverem mais de 30% e menos de 50% dos votos dos presentes 
nas plenárias de eixo, serão encaminhadas para a decisão da plenária final. 

§ 4º As emendas que não obtiverem nas plenárias de eixo até 30% dos votos dos 
presentes, serão consideradas rejeitadas. 

§ 5º As emendas poderão sofrer ajustes de redação, para compatibilização de  texto, 
vedada qualquer alteração de mérito. 

 
CAPÍTULO IV 

DA PLENÁRIA FINAL 

 
Art.15 A Plenária final é a instância máxima de deliberação da Conferência Municipal de 
Educação e a ela     compete aprovar o relatório de monitoramento do PME e as propostas de 
emenda ao Documento Referência da CONAE 2022, em âmbito municipal. 
Parágrafo Único: Constarão do Documento Final as propostas aprovadas por        mais de 50% dos 
presentes. 
 
Art.16 Para manifestação na plenária final, o delegado deverá se inscrever até 15 minutos 
antes da abertura dos trabalhos, destacando o tema que irá abordar. 
§ 1º As intervenções na plenária final deverão ser de no máximo 3 minutos. 
§ 2º As emendas não aprovadas serão descartadas, sem a necessidade de registro.  
 
 

Art.17 As questões de ordem serão resolvidas pela coordenação dos trabalhos, nos termos 



 

 

desse Regimento, com apoio da Comissão Executiva, sem prejuízo   do andamento da 
Conferência. 
 
Parágrafo Único – Após as dicussões do Documento Referência serão indicados e homologados 
os representantes do município para a etapa estadual da CONAE 2022. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art.18 As atividades da Conferência Municipal de Educação terão como referência a seguinte 
programação: 

I - Credenciamento: Das 08 horas às 08 horas e 30 minutos 
II - Início dos Trabalhos e aprovação do regimento interno: 08:30 horas 
III - Plenária de aprovação do Regimento Interno: 09:00 horas 
IV - Plenária de Monitoramento do PME e Plenária por eixos: logo após aprovação deste 

regimento, nos Grupos de Trabalho por Eixo Temático. 
V - Painel de abertura da plenária Final: 11 horas 
VI - Encerramento: 11 horas e 30 minutos. 

 
Art.19 As discussões realizadas nas atividades da Conferência Municipal devem limitar-se aos 
conteúdos do Documento Base da CONAE e ao relatório de monitoramento do Plano 
Municipal de Educação e suas metas. 
 
Art. 20 O credenciamento de delegados e convidados à Conferência Municipal ocorrerá junto 
à estrutura instalada no local do evento, ou seja: AUDITÓRIO MUNICIPAL, a partir das 08 
horas até as 11 horas e 30 minutos,  e das 13:00 horas até as 17:00 horas do dia 07 de 
dezembro de 2021. 
 
Art. 21 As despesas com a organização e a realização da Conferência Municipal de Educação, 
ocorrerão à conta de dotações orçamentárias consignadas à SME e/ou por recursos de outras 
fontes. 
 
Art. 22 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva. 
 
Sulina, Pr., em 22 de novembro de 2021. 
 
Comissão Executiva de Organização da Conferência Municipal de Educação designada pelo 

Decreto 104/2021 
 
 

 

 
 


