
 
 

 

 

MUNICÍPIO: Rodeio  

 

 

 

IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL CONAE 2021-2022 RODEIO 

 

RELATÓRIO FINAL 

 

MUNICÍPIO: Rodeio  ESTADO: Santa Catarina 

LOCAL: Centro Cultural Ivanir Alberto Scoz                                                               
PRESENCIAL ( X )       REMOTO (  ) 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS:  AMVE - Associação de Municípios do Vale Europeu 

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/11/21 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 4 (quatro)  

COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL  
 
- Coordenadora Geral da CONAE Municipal:  
Nome: Milene Conzatti Costa          Representação: Secretaria Municipal de Educação 
Relatora 
Nome: Glaucia Pegoretti Pacher     Representação: Secretaria Municipal de Educação 
- Integrantes:  
Nome: Jordana Perezzi                   Representação: Secretaria Municipal de Educação 
Nome:  Rosangela Floriano            Representação: Secretaria Municipal de Educação 

Comissão:  
Comissão Organizadora Municipal:  
Fórum Municipal de Educação (FME) e Secretaria Municipal de Educação (SME) 

Milene Conzatti Costa                                  Secretaria Municipal de Educação 

Glaucia Pegoretti Pacher                             Secretaria Municipal de Educação 

Jordana Perezzi                                            Secretaria Municipal de Educação 

Rosangela Floriano                                      Secretaria Municipal de Educação 

Maristela Valcanaia Rosa                            Fórum Municipal de Educação 



 
 

 

Rosângela Adami Fava                               Fórum Municipal de Educação 

Tatiana Fava Amorim  Fórum Municipal de Educação 

Benildes Conzatti Fórum Municipal de Educação 

Queide Danieli Fronza Fórum Municipal de Educação 

Roselene Ferrari Fruet Fórum Municipal de Educação 

Rodrigo Alan Mafra Fórum Municipal de Educação 

Joyce Hoffmann Dalandrea Fórum Municipal de Educação 

Ivonete Tambosi Withoeft Fórum Municipal de Educação 

Ana Claudia Soares Freitas Fórum Municipal de Educação 

Solange Rohr Pegoretti Fórum Municipal de Educação 

Sonara Murara Fórum Municipal de Educação 

Dário Pegoretti  Fórum Municipal de Educação 

Elen Regina Fruet Fórum Municipal de Educação 
 

 

CONFERENCISTA CONVIDADO: 
Nome: Professor Me João Carlos da Gama                                              
Instituição: Senac - SC 
Tema: Rodeio na IV CONAE 2021-2022: desafios e perspectivas na melhoria quali-
quantitativa da Educação Brasileira  

 

COORDENADORES DE EIXOS 

EIXO I EIXO II EIXO III 

Nome: Milene Conzatti Costa 

Instituição: SME 
Nome: Glaucia Pegoretti Pacher  
Instituição: SME 

Nome: Glaucia Pegoretti Pacher 
Instituição: SME 

RELATORES DE EIXO 

Nome: Milene Conzatti Costa 
Instituição: SME 

Nome: Glaucia Pegoretti Pacher 
Instituição: SME 

Nome: Glaucia Pegoretti Pacher 
Instituição: SME 

Apoios na Condução do Processo de Coordenação dos Eixos: 
Cristiane Luciano Corrêa -  Professora Senac 
João Carlos da Gama – Professor Senac 

PARTICIPANTES 

SEGMENTOS E SETORES Nº DE PARTICIPANTES 

 Professores da Educação básica pública 

 Professores Rede Privada 

 Professores Ensino Superior 

 Professores Ensino Profissionalizante 

 Gestores Rede Estadual 

 Gestores Rede Municipal 

 Gestores Rede Privada 

 Gestores Ensino Superior 

 Pais 

84 participantes, conforme 
lista de participantes ANEXO 
01 



 
 

 

 Estudantes Educação Básica 

 Estudantes Educação Superior 

 Estudantes Ensino Profissionalizante 

 Diversidade: LGBT, EJA, Pessoa Com 
Deficiência/Público da Educação Especial, Idoso, 
Quilombolas, Indígenas, Negros, Campo, 
Ciganos/Povos Itinerantes, Mulheres, Juventude; 

 Câmara de Vereadores 

 Ministério Público 

 CME 

 FME 

 SME 

 Outros 

EIXO 1 Nº Participantes 

 

Tema: O PNE 2024-2034: avaliação das diretrizes e Metas 

84 

Nº de Emendas Apresentadas: 4 (quatro) 

Nº de Emendas Aprovadas: 4 (quatro)  
 
Emendas propostas e aprovadas ao Documento Referência Nacional. 

1. Parágrafo 4º - Página 17. 
Substituir a expressão “dentre outras” por “condições humanas”. 
2. Parágrafo 1º - Página 18. 
Suprimir a palavra “atraente”. 
3. Parágrafo 4º - Página 19.  
Substituir a expressão “dentre outras” por “condições humanas”. 
4. Parágrafo 5º - Página 27. 
Depois da expressão deixou marcas, acrescentar na educação e vulnerabilidades 
psíquicas e sociais. 

EIXO 2 Nº Participantes 

Tema: Uma escola para o futuro: Tecnologia e 
conectividade a serviço da Educação 

84 

Nº de Emendas Apresentadas: 2 (duas) 

Nº de Emendas Aprovadas: 2 (duas) 
 

1. Parágrafo 2º - Página 40. 
Acrescentar a frase: [  ] acesso virtuais a todos. 
2. Parágrafo 2º - Página 46. 
Substituir “precisa” por “deve”. 
Substituir a palavra celular por smartphone 



 
 

 

EIXO 03 Nº Participantes 

Tema: Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e 
do modelo em construção 

84 

Nº de Emendas Apresentadas: -  

Nº de Emendas Aprovadas: -  

Não houve emendas para o eixo 3. 

DELEGADOS ELEITOS 

NOME COMPLETO SEGMENTO 
EDUCAÇÃO 

E-MAIL 

Solange Pegoretti Ensino Fundamental dudapegoretti06@gmail.com 

Letícia Maria Strey Educação Infantil leticiamariastrey@gmail.com 

Gisele Pacheco da Silva Ensino Fundamental xisele.ps@hotmail.com 

Assunta Manfrini Uller Ensino Fundamental assuntagmanfrini@hotmail.com 

Marcos Paulo Valcanaia Wolfram Ensino Fundamental semedrodeio@yahoo.com.br 

Talita Viviane Manfrini Educação Infantil talitavmanfrini@gmail.com 

Ana Claudia Freitas Ensino Médio semedrodeio@yahoo.com.br 

Roberto Morauer Ensino Fundamental semedrodeio@yahoo.com.br 

Denise Tavares Educação Infantil semedrodeio@yahoo.com.br 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME - PROPOSTAS APROVADAS) 

Plano Municipal de Educação: Lei n° 1.956/2015  

DATA DE APROVAÇÃO: 23/06/15 

Responsáveis pelo Monitoramento e Avaliação do PME: 

Conselho Municipal de Educação (CME) 

Fórum Municipal de Educação (FME)  

Secretaria Municipal de Educação (SME)  

Propostas de alteração na 
Lei nº 1.956/2015 

NÃO HOUVERAM PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO À 
LEI MUNICIPAL 

  

O plano foi analisado e foram propostas sugestões para potencializar o 
cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação 

DIAGNÓSTICO  

PROPOSTAS PARA POTENCIALIZAR O CUMPRIMENTO DAS METAS DO PME, 
apresentadas e aprovadas na Conferência Municipal de Educação, resultado das 



 
 

 

Conferências Preparatórias 

1) Necessidade de intensificar parcerias entre todas as esferas governamentais, no 
âmbito do município e território, para que aconteça constante evolução e obtenção dos 
resultados. 

2) Rever as metas e estratégias ainda não atingidas, por não serem da competência do 
Município de Rodeio.  

3) Rever as metas e estratégias não aplicáveis à realidade local.  

4) Defasagem dos dados (em nível nacional e estadual, sobretudo) dificultando as 
análises e dinâmica de algumas metas de competência municipal 

5) Necessidade de atualização e descompactação da tabela salariais dos profissionais da 
Rede Municipal de Ensino (Lei do Plano de Carreira Municipal). 

6) Manter as condições de trabalho e saúde dos profissionais da educação de Rodeio 
(âmbitos estadual e municipal) em boas condições, com espaços físicos adequados, 
equipados, possibilitando realização de trabalhos de qualidade.  

7) Avançar nos quesitos do PME e a inclusão (acessibilidade, direitos humanos e 
ambientais, justiça social, políticas públicas de educação especial e diversidade), ainda 
que se reconheça que a gestão pública muito evoluiu em termos de inclusão. 

8) Disponibilizar o acesso à internet pública e gratuita à toda comunidade escolar. 

9) Continuar no processo de evolução em termos de PME e a equidade: democratização 
do acesso, permanência, aprendizagem e gestão do fluxo escolar, em termos de ampla 
discussão acerca do referencial curricular adotado. 

10) Continuar no processo de evolução da gestão democrática da educação, a partir da 
legislação existente, em termos de nomeação dos diretores escolares, com vistas à 
reavaliação constante do perfil profissional necessário ao exercício ao/a educador/a para 
o exercício do cargo em comissão. 

11) Continuar no esforço de reestruturar o Currículo para atender os educandos com 
defasagem no processo ensino-aprendizagem, sobretudo em termos de pandemia e de 
sequência didático pedagógica. 

12) Continuar intensificando as parcerias com instituições (público/privadas), com vistas a 
oportunizar educação profissional e tecnológica, para alcance das metas e estratégias 
constantes do Plano Municipal de Educação de Rodeio. 

13) Inovar em termos de estrutura tecnológica, as redes públicas (estadual e municipal), 
privada e filantrópica, com educação conectada à ciência, arte e tecnologia, aberto ao 
conhecimento científico e à pesquisa. 

14) Manter programas permanentes de formação pedagógica aos profissionais da 
educação, a partir de infraestrutura física e tecnológica indispensáveis à administração 
de aulas e processos educativos, com o uso midiático, mediante atualização constante. 

15) Estabelecer parcerias com os entes federados, no sentido de oportunizar mais 
escolaridade aos munícipes, na perspectiva de atingir todos os níveis e modalidades de 
ensino, sobretudo no âmbito da educação básica, educação infantil, ensino fundamental 



 
 

 

e ensino médio, contribuindo para consolidar o SNE – Sistema Nacional de Educação.  

16) Estabelecer parcerias intersetoriais, incentivando discussões e planos de ação, com 
vistas à melhoria na educação, com ênfase cultural, nas ciências, no trabalho, no meio 
ambiente, na saúde, na tecnologia e inovação. 

17) Através do Plano Municipal de Educação dialogar com os diversos atores sociais e 
institucionais, de modo a garantir o desenvolvimento integral das crianças, jovens e 
adolescentes. 

18) Continuar aplicando o mínimo constitucional previsto na função educação em Rodeio.   

19) Detalhar com maior nível de compreensão e objetividade, a aplicação de que trata a 
meta do PNE, referente a aplicação do PIB – Produto Interno Bruto. 

20) Estimular a continuidade dos trabalhos dos conselhos de controle social, por 
exemplo, o Conselho do Fundeb, tornando-os atuante, em termos de discussão 
orçamentário-financeira, na elaboração de relatórios de demonstrativos financeiros, 
assim como na demonstração de investimentos em educação, em portais de 
transparência, disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Rodeio. 

 

 

ANEXOS: 

 01 - Regimento Interno CONAE 

 02-  Cópia da Lista de inscrição  

 03- Lista de Registro de Presença 

 04- Lista de Delegados Municipais 

 05- Documento Referência com as propostas analisadas e aprovadas 

 06- Fotos, Apresentações e Release para Imprensa. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

Coordenador(a) Geral: Milene Conzatti Costa 

Relatores: 

Milene Conzatti Costa - Secretária Municipal de Educação  

Glaucia Pegoretti Pacher - Secretaria Municipal de Educação  

João Carlos da Gama - Professor do Senac - SC 

Cristiane Luciano Corrêa - Professora do Senac - SC 

 

Rodeio, 10 de novembro de 2021. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONAE MUNICIPAL Rodeio 
 

Relatório Final 
 

ANEXO 01 

Regimento Interno CONAE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IV CONAE MUNICIPAL - 2022 - RODEIO SANTA CATARINA 
 

REGIMENTO 
 

TÍTULO I 
 

DA CONSTITUIÇÃO E FINALIDADES 

 

Art. 1º A Conferência Municipal de Educação (CONAE) é espaço democrático aberto pelo Poder 

Público e articulado com a sociedade para que todos possam participar do desenvolvimento da 

Educação Nacional.  

 

Art. 2º Por meio da CONAE, o Fórum Municipal de Educação de Rodeio (FME) buscará garantir 

espaços democráticos de discussão e de preservação da qualidade social da Educação Pública.  

  

Art. 3º O tema central da CONAE, compreende eixos e subeixos, assim organizados:  

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

Subeixos  

I - Evolução das Políticas Educacionais de 2018 a 2022 - Avaliação da evolução das Políticas Públi-

cas, no âmbito da Educação, desde a realização da última CONAE (2018) até 2022.  

II - O Plano Nacional de Educação 2014-2024 - Avaliação diagnóstica sobre as 10 Diretrizes e 20 

metas estabelecidas, atualização sobre as atuais demandas.  

III - O PNE 2024-2034 e a valorização dos profissionais da Educação: formação, carreira, remunera-

ção e condições de trabalho e saúde. 

IV - O PNE 2024-2034 e a Inclusão: acessibilidade, direitos humanos e ambientais, justiça social, 

políticas de cotas, educação especial e diversidade.  

V - O PNE 2024-2034 e a equidade: democratização do acesso, permanência, aprendizagem, e ges-

tão do fluxo escolar.  

VI - O PNE 2024-2034 e a qualidade: avaliação e regulação das políticas educacionais, Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC).  

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

social.  VIII - O PNE 2024-2034: os limites e necessidades impostos por crises que impactem a esco-

la: educação em tempos de pandemia.  

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

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

I - 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.  

II - O PNE 2024-2034 na organização e construção de uma escola para o futuro: garantia referenci-

ais 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.  

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



 
 

 
I - O PNE 2024-2034 na articulação do Sistema Nacional de Educação (SNE): instituição, democra-

tização, cooperação federativa, regime de colaboração, parcerias público-privadas, avaliação e re-

gulação da educação.  

II - O PNE 2024-2034, políticas intersetoriais de desenvolvimento, educação, cultura, ciência, traba-

lho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação.  

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

 

TÍTULO II  
DA REALIZAÇÃO DA CONAE  
 

Art. 4º O Fórum Municipal de Educação de Rodeio, em conformidade com a Constituição Federal 

de 1988; com a Lei nº 13.005/2014 – PNE; com a Lei nº 16.794/2015 - PEE/SC; e, com a Lei n° 1.956 

de 23 de junho de 2015 - PME de Rodeio, realizará a Conferência Municipal de Educação – IV CO-

NAE/SC 2021-2022. 

 Parágrafo único. 1º O Fórum Municipal de Educação deliberou que a IV CONAE/SC – Etapa Mu-

nicipal acontecerá no dia 05 de novembro de 2021, na forma presencial. As conferências preparató-

rias ocorrerão no período de 18 a 21 de outubro de 2021.  

                                                 

TÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

  

Art. 5º Objetivos da CONAE:  

I - Avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação (PEE/SC), com destaque específico 

ao cumprimento das metas e estratégias estabelecidas, sem prescindir de uma análise global do 

plano; 

II - Avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação (PME), os avanços e os desafios pa-

ra as políticas públicas educacionais; e,  

III - Conclamar a população do município para a elaboração e a aprovação do novo PNE 2024-

2034.  

 

TÍTULO IV 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 
  
Art. 6º A CONAE será realizada precedida por Conferências Preparatórias. As moções, escolhas de 

delegados e sugestões levantadas nas Conferências Preparatórias serão referendadas, todas, na 

Conferência Municipal.   

§ 1º Em função da pandemia de COVID-19, fica estabelecido que as Conferências Preparatórias e a 

Municipal serão realizadas na forma híbrida (remota e presencial).     § 2º O formato adotado estará 

de acordo com as condições sanitárias e financeiras para tal, na data do evento.   

§ 3º Cada etapa, da CONAE, a ser divulgada, realizar-se-á com carga horária de até 4 (quatro) ho-

ras, conforme cronograma de atividades.  



 
 

 
§ 4º Poderão participar desse processo o poder público, segmentos educacionais, setores sociais, 

entidades que atuam na área da educação e todos os/as profissionais e pessoas dispostas a contri-

buir para a melhoria da educação municipal, catarinense e brasileira, conforme critérios estabeleci-

dos pela CONAE  2021 - 2022 – CONAE/SC 2021-22 e, sobretudo, neste Regimento. 

  

Art. 7º A CONAE será constituída a partir das entidades e organizações localizadas no Município, 

para realizar todo o movimento, mobilizar e divulgar os processos, monitorar e sistematizar a par-

tir das necessidades.   

 § 1º A CONAE contará com participação representativa de todo o município, compreendendo 

organizações, entidades, segmentos sociais e setores localizados no município e/ou território; de 

representantes dos  Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, sediados no Município; das enti-

dades de trabalhadores/as da  educação; de órgãos públicos; de entidades e organizações de 

pais/mães e de estudantes;  da sociedade civil e dos conselhos e fóruns de educação,  conforme 

quadros constantes neste Regimento. 

§ 2º A CONAE terá as seguintes representações: Fórum Municipal de Educação, Conselho Munici-

pal de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Associação de Municípios, Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE), União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME/SC), assim 

como, sociedade civil organizada, representação de professores e estudantes de escolas públicas, 

particulares, filantrópicas e comunitárias e representação de demais associações e Sindicatos, (SI-

SETI). 

                                                      

Art. 8º O Fórum Municipal de Educação ao organizar as Conferências desenvolverá suas ativida-

des com base neste Regimento Interno, observando atender aos aspectos políticos, técnicos, admi-

nistrativos e financeiros que sejam relevantes para a realização da CONAE. 

  

Art. 9º A Comissão Organizadora Municipal (COM) responsabilizar-se-á por:   

I – Constituir os Grupos de Trabalho, para Monitoramento e Sistematização, para Mobilização e 

Divulgação, e das Tecnologias, desenvolvendo ações que se fizerem necessárias para o bom anda-

mento das etapas da CONAE MUNICIPAL 2021.  

II - Sistematizar as orientações sobre as etapas da CONAE, assim como deliberar sobre a metodo-

logia das conferências;  

III - Deliberar sobre a metodologia de sistematização do documento, a partir do Documento Refe-

rência, para orientar participantes; e,  

IV – Sistematizar propostas para o Documento Referência.  

V - Planejar e acompanhar a logística para a realização das conferências;  

VI - Propor e providenciar formas de suporte técnico;  

VII - Garantir o acesso aos documentos orientadores das diferentes etapas da conferência;  

VIII - Encaminhar ao Fórum Estadual de Educação, por meio eletrônico, calendário, programação 

da conferência, lista de participantes, fotos e demais registros dos eventos preparatórios para a 

CONAE MUNICIPAL 2021, para divulgação nacional e registros;  

IX - Elaborar materiais de divulgação da CONAE;   



 
 

 
X - Propor estratégias e metodologias para as discussões do Documento Referência;  

XI - Elaborar Regimento Interno para a conferência;  

XII - Sistematizar as emendas aprovadas nas Conferências Preparatórias e na Conferência Munici-

pal; e, elaborar relatório final da IV CONAE/SC que deverá ser encaminhado ao Fórum Estadual 

de Educação, por meio eletrônico;   

XIII - propor soluções tecnológicas para a realização de cada etapa das conferências, tais como: 

inscrições de delegados; sistema de votação; trabalho a distância em mais de uma sala, se for o 

caso, conforme eixos e subeixos;  

XIV - garantir a segurança dos dados e informações coletadas; e,  

XVI - oferecer acessibilidade aos participantes, promovendo a inclusão de todos na IV CONAE – 

RODEIO – 2021. 

  

Art. 10 Com o objetivo de assegurar a existência de um relatório final que possa contribuir para a 

formulação das ações subsequentes, será designado pelo Fórum Municipal de Educação, um grupo 

de trabalho responsável pela sistematização e elaboração do Documento Final da CONAE – RO-

DEIO – 2021. 

 

TÍTULO V  
DA COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ETAPA MUNICIPAL IV CONAE/SC  
 

Art. 11 A Etapa Municipal da IV CONAE/SC contará com participação representativa das institui-

ções, estaduais e municipais, organizações, entidades, segmentos sociais e setores; de representan-

tes dos poderes Executivo, Legislativo e judiciário; dos sistemas de ensino; das entidades de traba-

lhadores/as da educação; de órgãos públicos; de entidades e organizações de pais/mães e de es-

tudantes; da sociedade civil; dos conselhos e grupos organizados de educação. 

                                                      

Art. 12 Os/as participantes da Etapa Estadual da IV CONAE/RODEIO – 2021 estão distribuí-

dos/as em três categorias:  

I - Delegados/as eleitos/as na Conferência Municipal, distribuídos/ as por segmentos e setores 

sociais, com direito à voz e voto nas plenárias.  

II - Observadores/as, sem direito à voz e a voto em quaisquer das atividades deliberativas da Con-

ferência Municipal.  

III - Convidados pelo Fórum Municipal de Educação de Rodeio, sem direito a voz e voto.  

   

Art. 13 A escolha democrática de delegados/as (titular e suplente) eleitos/as na Conferência Mu-

nicipal, estará de acordo com o parágrafo primeiro deste artigo, observando-se, obrigatoriamente, 

os seguintes critérios: ter sido inscrito no segmento ou setor correspondente na Conferência Muni-

cipal, antes da eleição, em local e formulário próprio.  

 

§1º Os delegados eleitos (titular e suplente) participarão da Etapa Regional da CONAE na AMVE – 

Associação dos Municípios do Vale Europeu, a ser realizada em Blumenau, conforme quantitati-

vos, detalhados a seguir: 



 
 

 

Número de Municípios: 14 

Número total de Delegados: 19 

Distribuição dos Delegados: 

- Total Colegiado da Educação:  14 

      - Educação Básica: 7 

 - Ensino Superior: 4 

 - Educação Profissional e Tecnológica: 3 

- Total de vagas da Diversidade: 5 

 

§2º Respeitar-se-á grupos de maior representatividade dos setores sociais presentes na região: 

LGBT, EJA, Pessoa Com Deficiência/Público da Educação Especial, Idoso, Quilombolas, Indíge-

nas, Negros, Campo, Ciganos/Povos Itinerantes, Mulheres, Juventude. 

 

Art. 14 Serão observadores/as os inscritos/os à Etapa Municipal da IV CONAE Rodeio, a critério 

do Fórum Municipal de Educação: personalidades nacionais; representantes de organizações não-

governamentais; convidados, educadores, e demais interessados/as em acompanhar o desenvol-

vimento da Conferência. 

                                                      

 
 
TÍTULO VI  
DA DINÂMICA DA ETAPA MUNICIPAL DA CONAE/RODEIO  
 

Art. 15 A Etapa Municipal da IV CONAE/RODEIO 2021 será estruturada, conforme o documento 

“Orientações para a Realização da CONAE 2022”, do FNE e terá a seguinte dinâmica:  

I - Credenciamento;  

II - Apresentação cultural (optativa);  

III - Solenidade e mesa de abertura;  

IV - Plenária de aprovação do Regimento Interno;  

V - Palestra CONAE 

VI - Plenária de eixo,  

VII - Segmento para eleição de delegados para a etapa nacional; e,  

VII - Plenária final.  

 

Art. 16 Os debates da CONAE orientar-se-ão por visão ampla, abrangente, inclusiva e sistêmica da 

educação, primando pela garantia do processo democrático, pelo respeito mútuo entre os/as parti-

cipantes, pela promoção da pluralidade de ideias, identidades e expressões, pela consideração à 

representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo fortalecimento da articulação entre os 

entes federados.  

 

 



 
 

 
TÍTULO VII 
DA METODOLOGIA DA CONFERÊNCIA 
  
Art. 17 As propostas de emendas aprovadas na Conferência Municipal serão sistematizadas e en-

caminhadas à CONAE/SC, via sistema próprio.  

Parágrafo Único. No Documento Referência poderão ocorrer três tipos de emendas:  

 

a) Aditivas;  

b) Supressivas; e,  

c) Substitutivas.  

 

Art. 18 As discussões realizadas nas atividades da CONAE orientar-se-ão pelo conteúdo dos Do-

cumentos Referências encaminhados pelo FNE e pelo FEE/SC. 

                                                      

SEÇÃO I  
DAS PLENÁRIAS DE EIXO  
 

Art. 19 A Coordenação das plenárias de eixo será exercida por membros do Fórum Municipal de 

Educação e ou profissionais do campo da educação recomendados/convidados pela Coordenação 

do FME de Rodeio.  

 

Art. 20 As plenárias de eixo terão as seguintes etapas:  

I - Apresentação da equipe de coordenação dos trabalhos.  

II - Leitura do respectivo Eixo Temático e Subeixos, com destaques orais.  

III - Discussão dos destaques e votação.  

IV - Encaminhamentos das deliberações para a plenária final.  

 

Art. 21 As intervenções nas plenárias de Eixos deverão acontecer num intervalo de tempo de até 

três (03) minutos para cada participante.  

§ 1º Cada destaque poderá ter uma intervenção favorável e outra não;   

§ 2º Havendo necessidade, cabe à coordenação das plenárias submeter aos delegados a possibili-

dade de novas intervenções.  

 

Art. 22 A discussão e as deliberações terão os seguintes critérios:  

I - As emendas que obtiveram mais de 50% (cinquenta por cento) de votos dos/das presentes nas 

plenárias de eixo serão incorporadas ao Relatório Final da CONAE - RODEIO;  

II - As emendas destacadas e discutidas nas plenárias de eixo que não obtiverem 50% (trinta por 

cento) de votos dos/das presentes serão consideradas rejeitadas.  

 

SEÇÃO II 
DA PLENÁRIA FINAL  
 



 
 

 
Art. 23 Constarão, dentre outros elementos, do Relatório Final da CONAE/RODEIO 2021 as pro-

postas e emendas aprovadas na Conferência Municipal.  

                                                      

Art. 24 As questões de ordem levantadas deverão versar sobre a pauta em debate e serão resolvi-

das pela coordenação dos trabalhos que, se necessário, consultará a plenária.  

 

 

SEÇÃO III  
DAS MOÇÕES 
  

Art. 25 Os/As delegados/as poderão apresentar moções que tenham como conteúdo o tema cen-

tral e os eixos temáticos da IV CONAE/RODEIO.  

§ 2º As moções serão recebidas apenas no início da Conferência Municipal.  

§ 3º As moções deverão ter, no máximo, dois parágrafos, não poderão substituir as deliberações da 

CONAE/RODEIO. E, se submetidas à votação, para aprovação necessário se faz o quórum de mais 

de 50% (cinquenta por cento) dos aptos à votação na Conferência Municipal.  

 

TÍTULO VIII 
DO CREDENCIAMENTO 
  
Art. 26 O credenciamento de delegados titulares e/ou suplentes às demais etapas da CONAE/SC 

ocorrerá por meio de sistema de credenciamento, junto à estrutura instalada no local da Conferên-

cia Municipal.  

 

TÍTULO IX  
DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 

Art. 27 As despesas com a organização e a realização da Etapa Municipal da IV CONAE/RODEIO 

ocorrerão à conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação de Rodeio e em 

regime de colaboração entre as instituições locais. 

                                                      

TÍTULO X  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  

Art. 28 O Fórum Municipal de Educação promoverá articulação com as redes de ensino, públicas e 

privadas, para liberação do profissional, delegados eleitos e natos, para participarem da Conferên-

cia Estadual de Educação. 

  

Art. 29 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora Municipal 

da IV CONAE/SC 2021 - 2022.  
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IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CONAE EM RODEIO 

 
No dia 05 de novembro de 2021 o Fórum Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação rea-

lizou a IV Conferência Municipal da CONAE 2021-2022 – rumo a etapa Regional e Estadual. Em novem-

bro de 2022 está prevista a IV Conferência Nacional de Educação – CONAE 2022 – evento que 

visa canalizar as aspirações e expectativas da sociedade brasileira, construindo com os Poderes 

Executivo e Legislativo propostas para a definição e implementação de políticas públicas de Educa-

ção.  

Nesse dia reuniram-se os segmentos da Educação do Município para participar de maneira demo-

crática, com emendas, adições ou novas propostas para serem analisadas e acrescentadas aos e eixos 

1, 2 e 3 do Documento Referência da CONAE – 2021- 2022, na garantia de espaços democráticos 

de discussão e de preservação da qualidade social da Educação Pública. Os eixos de discussão fo-

ram os seguintes: 

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

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

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

Sendo assim, para enriquecer ainda mais todo o conhecimento foi convidado o Professor Ms João 

Carlos da Gama, com a palestra Intitulada: Desafios e perspectivas na melhoria quali-quantitativa 

da Educação Brasileira. 

Logo após a palestra, fez-se a leitura do relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Munici-

pal de Educação que abrange todas as etapas e modalidades da Rede Municipal, sendo o caminho 

para a construção das políticas públicas municipais de educação, garantindo a participação de to-

dos os envolvidos na educação.  Em seguida, realizou-se as Plenárias contemplando a análise e 

propostas ao Documento Referência do CONAE 2022, para que os presentes façam suas adições, 

subtrações ou substituições e por fim a votação e aprovação.  



 
 

 

Ao final da Conferência foram convidados representantes para serem os delegados da Conferência 

Regional CONAE SC 2021-2022, que são: Solange Rohr Pegoretti, Letícia Maria Strey, Gisele Pache-

co da Silva, Marcos P.V.Wolfram, Talita Viviane Manfrini, Roberto Morauer, Denise Tavares.  

Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira. 

 

 
 

 


