
REGIMENTO INTERNO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE LUÍS ALVES 

 

Capítulo I 

Da promoção, sede e data. 

Art. 1° - A IIª Conferência Municipal de Educação, promovida pelo governo do município de Luís Alves, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com a participação dos Sindicatos, 

Câmara de Vereadores, Escolas Municipais e Estaduais, Organizações da Sociedade Civil e público em 

geral, em conformidade com a IIª Conferência Nacional da Educação – CONAE 2014 -  tem como sede a 

cidade de Luís Alves e acontecerá no Auditório do Centro Administrativo Erich Gielow, na rua Erich 

Gielow, 35, Centro, no dia 23 de maio de 2013. 

 

Capítulo II 

Dos objetivos e do temário 

 

Art. 2° - Avaliar as ações, discutir e propor novas metas e ações na perspectiva da implementação do 

Sistema de Ensino. 

 

Art. 3° - Tema central: O Plano Nacional da Educação na Articulação do Sistema Nacional de 

Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração. 

 

Art. 4° - A Conferência Municipal de Educação tem como objetivos específicos: 

I. discutir as proposições recomendadas nas conferências realizadas nas escolas no dia 24 de abril de 

2013; 

II. promover intercâmbio entre a sociedade civil e os profissionais de educação; 

III. refletir sobre temas educacionais pautados nas discussões estaduais e nacionais;  

IV. instituir metas e estratégias para a operacionalização do Plano Municipal de Educação. 

 

Art. 5° - Serão membros da Conferência Municipal de Educação o público em geral e as pessoas inscritas 

como delegados(as). 

§ 1 ° - A participação na Conferência é facultada a qualquer pessoa interessada em debater questões 

relativas à política municipal de educação e ao cotidiano escolar do município, de acordo com a 

metodologia proposta pela coordenação geral ou executiva da Conferência. 

§ 2° - Ao público em geral será permitido o acesso à solenidade de abertura, à palestra, às discussões em 

grupos de trabalho e à plenária geral. 

§ 3° - Terão acesso aos grupos de trabalho e plenária geral, para apreciação coletiva das propostas 

apresentadas, os delegados indicados por suas entidades, com direito à voz e ao voto. 

§ 4° - Serão credenciados como delegados(as) para a Conferência Municipal e para a Conferência 

Estadual de Educação os representantes das entidades conforme os seguintes critérios: 

I. Gestores da Educação Básica Pública: 

- municipal: 01 delegado 

- estadual: 02 delegados 

II. Trabalhadores da Educação Básica Pública: 

- municipal: 01 delegado 

- estadual: 02 delegados 

III. Estudantes da Educação Básica Pública: 

- municipal: 01 delegado 

- estadual: 02 delegados 

IV. Pais da Educação Básica Pública: 

- municipal: 01 delegado 

- estadual: 01 delegado 

 

Art. 6° - O credenciamento dos delegados(as) dar-se-á das 13h às 17h do dia 23 de maio de 2013. 

 



Art. 7° - A Conferência Municipal de Educação terá a seguinte organização:  

- sessão solene de abertura; 

- plenária de aprovação do regimento; 

- conferência de abertura; 

- grupos de trabalho; 

- plenária geral para apreciação coletiva das proposições; 

- sessão de encerramento. 

Art. 8º As reuniões plenárias para apreciação das proposições ocorrerão durante a plenária geral da 

Conferência. 

§ 1 ° - As propostas que sofreram destaques nas plenárias terão assegurado o direito a uma intervenção a 

favor e uma contrária com duração de 3 minutos. 

§ 2° - Serão acatados os recursos por escrito encaminhados à mesa e aprovados pela plenária. 

Art. 9° - Os grupos de trabalho têm por finalidade a discussão de propostas específicas e a tomada de 
decisões de acordo com os objetivos específicos descritos no artigo 4° deste regimento. 

Art. 10- Nos grupos de trabalho, terão direito à voz e ao voto todos os integrantes dos grupos. 

 

Art. 11 - Na plenária geral, todos os participantes terão direito à voz e apenas os delegados à voz e ao voto. 

Art. 12 - Na plenária geral, serão aprovadas as propostas que obtiverem maioria simples (50%+1) dos 

delegados presentes. 

Art. 13 - As deliberações da Conferência Municipal de Educação têm caráter propositivo, contribuindo 

para o aprimoramento das diretrizes da política educacional e do cotidiano escolar, que serão 

sistematizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e incorporadas às políticas públicas 

educacionais e ao Plano Municipal de Educação. 

 

Capítulo III 

Da coordenação executiva ou organizadora 

 

Art. 14 - A Conferência Municipal de Educação será administrada por uma Coordenação Organizadora 

indicada pelo Secretário de Educação, Cultura e Esportes, por meio de portaria do Executivo. 

Capítulo IV 

Das disposições gerais e transitórias 

Art. 15 - Terão direito ao certificado de participação todos os delegados inscritos que tenham participado da 

Conferência Municipal de Educação. 

 

Art. 16 - Será considerado descredenciado o delegado inscrito que passar seu crachá para terceiros. 

Art. 17 - A apresentação de moções só será aceita por escrito e serão submetidas à aprovação da plenária. 

Art. 18 - Os casos omissos, não previstos neste regimento, serão resolvidos pela Coordenação Organizadora 

da Conferência Municipal de Educação. 

 

 

Luís Alves, 23 de maio de 2013. 










