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DECRETO N° 05/2022 

ESTADO DO PIAUi 
PREFBTURA MUNICIPAL DE 

MORRO CABEÇA NO TEMPO 
5e<:re o rio MvnicipOI de Edvcoçôo 

Coni,oca a Conferlncia Mrmicipal U E4llcafão -
2022, e d4 o"'1YU providlncias. 

O PREFEITO de Morro Cabeça no Tempo PI, Jos11i Ahes da Siha, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO a Lei 13.005 de 25 de julho de 2014 que aprovou o Plano de 
Educação PNE 2014-2024, que trata de orientações para reali7.ação das Conferências 
Municipais de Educação; 

CONSIDERANDO a Resolução N° 1.407 de 14 de dezembro de 2010, criou-se o 
Fórum Nacional de Educação - FNE; 

CONSIDERANDO promulgação da Lei 13.005/2014, na qual lhe é confiada, em seu 
Artigo 5°, a missão de ser uma das instâncias responsáveis pela execução do PNE; 

CONSIDERANDO o objetivo a busca pela garantia de um espaço democrático de 
discussão e de preservação da qualidade social da Educação; 

DECRETA 

Art. lº Fica convocada a IV Conferência Municipal Educação a ser realizada até a data 
de 14 de abril de 2022, na cidade de Morro Cabeça no Tempo PI. 
Art. 2° O tema central da IV Conferência Municipal como tema: "Inclusão, equidade e 
qualidade: compromisoo com o futuro da educação brasileira". 
Art. 3° Para a organização da IV Conferência Municipal de Educação foi constituída 
duas Comissões da Secretaria Municipal de Educação: 

§ I º - Comissão Especial de Mobilização e mvulgação - CEMD - com as atribuições 
de: 
I) planejar e acompanhar a logística para a realização da conferência; 

m propor e providenciar formas de suporte técnico; 
II) garantir o acesso aos documentos; 
IV) encaminhar ao Fórum Nacional de Educação, por meio eletrônico, o calendário, 
programação da conferência, lista de participantes, fotos e demais registros dos eventos 
preparatórios para a CONAE 2022, para divulgação nacional e registro. 

§ '2° - Comlssio Especial de Monitoramento e Sistematizaçio - CEMS - com as 
atribuições de: 
I) propor estratégias e metodologias para as discussões do Documento Referência; 

II) elaborar proposta do Regimento Interno para a conferência; 

II) sistematizar as emendas/ aprovadas; 

IV) elaborar relatório final da conferência, que deverá ser encaminhado ao Fórum 

Nacional de Educação, por meio eletrônico, de acordo com orientações que serão 

fornecidas posteriormente. 

Art. 4° As normas de organização e funcionamento da IV Conferência Municipal de 
Educação serão definidas em Regimento Interno. 

Art. S° Revogadas as disposições contrarias, este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Morro Cabeça no Tempo PI, 03 de fevereiro de 2022. 
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ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MORRO CABEÇA NO TEMPO 
c;ABEÇANOffJ'IIIPO Secre ario Municipal de Educação 

Portaria nº. 13/2022 

Dispõe sobre a nom«lfllo das eomissiies para 
organkllçilo da Conferlnefa Munkipal ü 
Edueaçilo. 

O Prefeito Municipal de Morro Cabeça no Tempo-PI, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. I º. Fica sob a incumbência da Secretaria Municipal de Educação a realização da 

Conferência Municipal de Educação que deverá acontecer até 14 de Abril de 2022. Para 
auxílio na organização da Conferência Municipal ficam criadas as Comissões: 

1) Comissio Especial de Mobillzaçio e Divulgação - CEMD • com as seguintes 
atribuições: 
a) Planejar e acompanhar a logística para a realização da conferência; 
b) Propor e providenciar formas de suporte tknico; 
c) Garantir o acesso aos documentos; 
d) Encaminhar ao Fórum Nacional de Educação, por meio eletrônico, o calendário, 
programação da conferência, lista de participantes, fotos e demais registros dos eventos 
preparatórios para a CONAE 2022, para divulgação nacional e registro. 

1.1) Passam a Integrar a comissão os seguintes membros: 

a) Leonardo Alves Mendes 
b) Marineci Marques de Oliveira 
c) Cristiano Próspero Gomes 
d) Josefa Lustosa Lobato e Silva 

2) Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização - CEMS - com as 
atribuições de: 

a) Propor estratégias e metodologias para as discussões do Documento Referência; 
b) Elaborar proposta do Regimento Interno para a conferência; 
c) Sistematizar as emendas/aprovadas; 
d) Elaborar relatório final da conferência, que deverá ser encaminhado ao Fórum 
Nacional de Educação, por meio eletrônico, de acordo com orientações que serão 
fornecidas posteriormente. 

2.1) Passam a integrar a comissão os 5eguintes membros: 
a) Cremilda Silva Dias 
b) Keilygh Gabriela Trindade de Souza 
c) Jdevan Ribeiro Gonçalves 
d) Josefa Lustosa Lobato e Silva 
e) lselia Maria Alfres 
O Cleverson da Luz Vital 
g) Cintia Martins Mendes 

Art. 2º. A comissão organizadora deverá adotar todas as medidas sanitárias necessárias 
para a realização do evento durante o momento pandêrnico em que vivemos. 
Art. 3º. Após a definição da data da conferência a comissão organizadora dará ampla 
publicidade ao evento. 
Art. 4°. Realizada a conferência municipal fica a cargo da comissão organizadora a 
eleição dos delegados que participarão do Fórum Nacional de Educação. 
Art. 5°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Morro Cabeça no Tempo PI, 03/02/2022. 
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