
Ata da Conferência Municipal de Educação 2021, realizada aos treze dias do mês de dezembro 

de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, no salão de eventos da Escola Municipal Professora 

Maria da Costa Ferreira de Ensino Fundamental. Inicialmente houve a composição da mesa 

com a presença da Procuradora do Munícipio Francismeire Barbosa Fernandes, a Sra. Secretaria 

Municipal da Educação Vanessa Corsi Silva, a Sra. Presidente da Câmara Municipal Luana 

Maria Peixoto Alves, a Sra. Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil CEMEI- Olívia 

Eiras Côrtes Elaine Cristina Vieira, a Sra. Diretora da Escola Municipal Professora Maria da 

Costa Ferreira de Ensino Fundamental Izaura Aparecida de Abreu Souza e a Sra. Diretora da 

Escola Estadual Professor Mendonça Luciene Aparecida de Sousa Pereira. Dando continuidade 

houve a execução do Hino Nacional, e em seguida uma palestra virtual do Professor José 

Geraldo de Araújo, onde houve um esclarecimento de como funcionará a Conferência 

Municipal de Educação, a importância da inclusão, equidade e qualidade na vida da criança e 

do adolescente e sobre os eixos de debate.  A Procuradora do Munícipio Francismeire Barbosa 

Fernandes procedeu a leitura do Regimento Interno da Conferência Municipal de Educação de 

dois mil e vinte e um. Após a leitura houve uma votação para a aprovação do Regimento Interno 

e logo em seguida foi feita a aprovação do mesmo com unanimidade. Em continuidade a 

Secretaria Municipal da Educação Sra. Vanessa Corsi Silva, tomou a palavra e fez a 

apresentação do Tema da conferência “Políticas Educacionais para Avaliação do Plano 

Municipal de Educação – Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da 

educação brasileira” explanando sobre e reforçando alguns pontos importantes que seriam 

citados na Conferência e logo em seguida apresentou os sete eixos temáticos:  

I. PEE: Democratização da Educação- acesso, permanência, construção de 

conhecimento e terminalidade;  

II. PEE: Educação e diversidade- reconhecimento, democratização, direitos 

humanos, justiça social, equidade e inclusão; 

III. PEE: Financiamento da Educação- gestão, transparência e controle social; 

IV. PEE: Gestão democrática- participação popular e controle social; 

V. PEE: Políticas intersetoriais de desenvolvimento e Educação- cultura, 

ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação; 

VI. PEE: Qualidade social, avaliação e regulação das políticas educacionais; 

VII. PEE: Valorização dos profissionais da Educação- formação, carreira, 

remuneração e condições de trabalho e saúde.  

Logo após a apresentação, foi feita uma pausa de quinze minutos para o coffee break, 

retornando à conferência às 20:20 hs, onde foram apresentados os delegados que se 

credenciaram durante as pré-conferência Sra. Rogéria Lúcia da Silva Coutinho, Sra. Marciana 

Borges de Pádua e os que manifestaram interesse durante essa conferência, sendo a Sra. Marilda 

Franco de Oliveira e Sr. Ednaldo Josmar da Silva. Houve a votação elegendo por maioria de 

votos os seguintes delegados nessa ordem de mais votado: Primeiro delegado Sr. Ednaldo 

Josmar da Silva com vinte e um votos, segundo delegado Sra. Marilda Franco de Oliveira com 

quinze votos, terceiro delegado Sra. Rogéria Lúcia da Silva Coutinho com doze votos e quarto 

delegado Sra. Marciana Borges de Pádua com nove votos. Após o término da votação 

reuniaram- se a comissão com os sete grupos, ao qual fizeram a leitura dos eixos e das metas 

para os presentes realizando as plenárias. Encerrada as plenárias para escolha de três metas em 

cada eixo, os relatores fizeram a leitura a todos das metas e das propostas que foram escolhidas 

para cada um dos sete eixos.  Encaminhado para o encerramento da Conferência Municipal de 

Educação, foi apresentado vídeo com a música “Ser diferente é normal!” Composição: Adilson 

Xavier / Vinicius Castro e em seguida, foram feitos os agradecimentos pela Secretaria 

Municipal da Educação Srta. Vanessa Corsi Silva. A reunião encerrou-se, sendo por mim, 

Thayná de Souza Avelino, lavrada a ata, sendo lida, conferida e rubricada por mim, pela 

Comissão Especial de Mobilização e Divulgação – CEMD, Comissão Especial de 

Monitoramento e Sistematização – CEMS e pelos delegados eleitos. 

Senador José Bento, 13 de dezembro de 2021. 



 

 

 

 



 


