ATA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ata da Conferência Municipal de Educação realizada aos 10 dias do mês de dezembro de
dois mil e vinte e um, das 13 horas às 18 horas, na Rua Professor Plínio Humberto Pereira, nº
287, na Escola Municipal Carlos Luz. Inicialmente, houve a composição da mesa de honra
com a presença da Excelentíssima Prefeita Sra. Ivaina Reis de Oliveira; da Secretária
Municipal de Educação, Sra. Ana Márcia Sousa Tosta; do Presidente da Câmara de
Vereadores, Sr. Antônio Augusto Pantaleão; da representate da Rede Estadual de Ensino;
Sra. Lídia Nara Sene de Oliveira Y Oliviera e do Palestrante, Professor José Luíz de Paula.
Após a abertura solene, com apresentação artísitca da jovem Eduarda Araújo, a
cerimonialista Sabrina Michelli Oliveira Machado Morais convidou as autoridades para
fazerem uso da palavra, sendo que destacaram o valor deste precioso momento para a
educação. Na sequência, a Secretária Municipal de Educação, Sra. Ana Márcia Sousa Tosta,
declarou aberta a Conferência Municipal de Educação. Em continuidade, a mestre de
cerimônia convidou o Professor José Luiz de Paula para proferir uma palestra sobre o tema
“Inclusão, equidade e qualidade: compromisso com o futuro da educação”, que elucidou
sobre a importâncida desta etapa preparatória para as conferências posteriores (territorial,
estadual e nacional), expliciatando sobre os eixos a serem debatidos e a forma de
funcionamento da plenária ao final da conferência. Em seguida, foi lido e aprovado o
regimento interno da conferência. Houve uma pausa para o lanche, retornando com a
distribuição dos participantes nos grupos de trabalho, onde aconteceram debates, análise e
reflexões sobre os eixos programáticos da CEEMG, vinculados ao Plano Estadual de
Educação. Na sequência da COMED, os gupos, representados por um relator, apresentaram
as propostas de estratégias que estão elencadas em documento anexo, sendo todas
aprovadas por unanimidade pela Plenária da COMED. Em seguida, passou-se para a eleição e
homologação dos delegados que irão representar o município na Conferência Territorial.
Foram eleitos os seguintes delegados: titulares: Teandra Ramalho Cruz; Vânia Maria O.
Mendes Santos; Valdirene Gonçalves de Oliveira e Marysa Joyce Ferigate Leonello, ambas

representantes da Educação Básica e os delegados suplentes: Nathalia Cristina Reis L. Souza;
Gabriela Souza Costa; Claudiana Ferreira Nogueira ambas representantes da Educação
Básica e Leandro Batista Martins, representante da Educação Superior. Tanto as propostas
quanto os nomes dos delegados foram coletados para serem encaminhados para a CEEMG
em 5 dias úteis após a realização desta conferência, conforme prevê o regimento do Forum
Estadual de Educação. Tendo tudo transcorrido dentro do planejamento para a realização da
Conferência, a Secretária Municipal de Educação, agradeceu a participação de todos e
declarou encerrada esta conferência, sendo que eu, Edvania Silva Castro Rezende, lavrei a
presente ata que foi devidamente aprovada e analisada e que consta com a assinatura de
todos os presentes em folhas anexas.

