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EDITORIAL

sta é a primeira edição do Boletim do EENCME (Encontro Nacional  sobre 
Conselhos Municipais de Educação).   A 

idéia de um boletim sobre as atividades de pesquisa 
envolvendo os Conselhos Municipais de Educação 
e sua atuação em prol da qualidade socialmente 
referenciada de ensino decorre da importância da 
veiculação desse trabalho nacional tão relevante.

A divulgação de resultados e movimentos de uma 
pesquisa dessa envergadura certamente contribui 
para uma formação/atuação  política dos envolvidos 
na educação, de modo especial os CMEs, que 
anseiam por avanços no que se refere à estrutura,  
organização, representação e um determinado grau 
de autonomia em suas ações.

Depoimentos de conselheiros em eventos realizados 
nos estados de Minas e Goiás revelam que há uma 
ansiosa busca pela melhoria das condições de 
atuação dos CMEs. Isso tem sido materializado na 
cooperação dos CMEs em diversas pesquisas 
realizadas pelo Grupo de Pesquisa Nacional nos 
estados representados, uma vez que  um 
considerável número de conselheiros tem 
participado dos ENCMEs realizados

Boa leitura!

GRUPO DE PESQUISA NACIONAL

Antonio Bosco de Lima* 

 Grupo de Estudos e Pesquisas sobre OConselhos Municipais no Brasil (GEP-
CMEBr), foi criado a partir de uma 

investigação nacional (Chamada Universal – 
MCTI/CNPq no. 14/2014), que reuniu quatro 
estados da federação, várias instituições de ensino 
superior, contando com dezenas de pesquisadores.  

O grupo é responsável por organizar os Encontros 
Nacionais sobre CMEs no Brasil, em sua terceira 
versão no ano de 2017 e organizar/monitorar os 
pesquisadores com o objetivo de: a) compreender a 
dinâmica de implantação e implementação dos 
CMEs; b) dialogar por via da pesquisa ou de 
projetos de extensão com os CMEs; c) divulgar os 
resultados de pesquisas e debatê-los nas instâncias 
internas dos Conselhos, bem como em outros locais 
onde o grupo ache interessante e, d) contribuir com 
o campo investigativo das políticas sociais no que 
diz respeito a compreender e aprofundar teses sobre 
a democracia, o controle social, a qualidade da 
educação, função e papel de órgãos colegiados no 
Estado brasileiro.

*Professor da Faculdade de Educação - Universidade 
Federal de Uberlândia (FACED/UFU)

Divulgando ações dos CMEs  e sua relação com a educação
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O OBSERVATÓRIO DOS CMES NO BRASIL

Ari Raimann (UFG/Jataí)
 Fábio Perboni (UFGD)

 projeto de extensão “Observatório dos CMEs no OBrasil” está em fase de formatação, tendo por 
objetivo maior investigação e divulgação das 

ações dos Conselhos Municipais de Educação no Brasil e 
sua relação com a educação de qualidade socialmente 
referenciada. Inicialmente, estará hospedado na 
Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, tendo site 
próprio, servindo como repositório de documentos 
resultantes das ações dos Grupos de Pesquisa, reunindo 
as universidades: Federal de Uberlândia, Federal do Mato 
Grosso do Sul, Federal do Mato Grosso e Federal de 
Goiás/Regional Jataí.
Estarão disponíveis dados  estatísticos dos CMEs 
pesquisados, documentos produzidos pelos Grupos de 
Pesquisa referentes à temática, agregados às pesquisas 
interinstitucionais.
Dentre os documentos a serem disponibilizados no 
repositório, estão dados de pesquisas, vídeos, imagens, 
entrevistas e documentários.
Os primeiros documentos a serem disponibilizados 
referem-se aos produtos decorrentes da  PESQUISA 
NACIONAL SOBRE OS CMES I/CHAMADA 
U N I V E R S A L  –  M C T I / C N P q  N º . 
14/2014/Desenvolvimento da Pesquisa: 2015 a 2017, sob 
o título: O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NO BRASIL E A QUALIDADE SOCIALMENTE 
REFERENCIADA DO ENSINO.

I E II ENCMES

Antonio Bosco de Lima (UFU)
Elizabeth Gottschalg Raimann (UFG/Jataí)

O I Encontro Nacional Sobre os Conselhos Municipais de 
Educação ocorreu na cidade de Uberlândia, MG, nos dias 
7 e 8 de abril de 2016, na Universidade Federal de 
Uberlândia. Estiveram presentes no encontro cerca de 67 
participantes, representando 17 cidades mineiras e de 4 
cidades de outros estados (Jataí/GO, Colíder/MT, 
Dourados/MS e Natal/RN).  O primeiro dia de atividade 
contou com a palestra da professora Dra. Eleonora 
Schettini Martins Cunha (UFMG) com o tema 
”Transformações ou reformas?”. O segundo dia foi 
destinado à avaliação dos pesquisadores participantes do 
projeto. O processo de avaliação ocorreu oralmente e  
com o auxílio das 67 enquetes distribuídas aos 
participantes. As avaliações do evento foram feitas por 
todos os presentes tanto por parte dos pesquisadores, 
quanto dos participantes enquanto ouvintes, e alguns dos 
relatos dos membros de CMEs presentes foram de 
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extrema relevância. O evento motivou os presentes a 
qualificar uma melhor atuação nos CMEs, implicando 
avanço democrático acompanhado do fortalecimento 
dos conselhos. A seriedade e comprometimento do 
evento foi fortalecido pela participação da sociedade 
nas discussões e valida pela abordagem do desempenho 
dos CMEs. 
O II Encontro Nacional sobre os Conselhos Municipais 
de Educação ocorreu em concomitância ao II Encontro 
dos Conselhos Municipais de Educação - Região 
Sudoeste I - Polo: Jataí/GO, na Regional Jataí da 
Universidade Federal de Goiás, nos dias 20 e 21 de 
outubro de 2016, com o apoio da UNCME - União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação -  
Seção Goiás e Conselho Municipal de Educação de 
Jataí – GO.
No evento inscreveram-se 75 pessoas, destas 61 
participaram. No dia 20/10 estiveram presentes 32 
conselheiros dos CMEs - Conselhos Municipais de 
Educação de Goiás,  18 pesquisadores sobre os 
Conselhos Municipais de Educação do Brasil, 
participantes do projeto de pesquisa interinstitucional, 
especialmente das instituições: Universidade Federal 
de Goiás/Regional Jataí (13 ), Universidade Federal de 
Uberlândia (04) e Universidade Federal do Mato 
Grosso (01), além da participação de oito ouvintes e 
palestrantes convidados.
A principal palestra foi proferida pelo professor 
Genuíno Bordignon (UNB/MEC) com o tema “A 
gestão democrática e os Conselhos Municipais de 
Educação no novo contexto do país”; Elcivan 
Gonçalves França (presidente UNCME/GO) e Flávio 
Leandro de Souza (MEC/SEDUCE/GO). No dia 21/10, 
no encontro interno, além dos pesquisadores ainda 
estiveram presentes oito conselheiros de algumas 
cidades interessados em conhecer mais de perto a 
pesquisa e manifestando o desejo de também participar.
Quanto à avaliação do evento, cada pesquisador e 
conselheiro presente se manifestou, elogiando os 
debates ocorridos no evento, realçando-se a articulação 
entre teoria e prática e sua a importância na 
interpretação da realidade. Ocorreram manifestações 
também sobre informações quanto às concepções 
diferente sobre o CME, à forma como o evento deu 
continuidade ao encontro passado e que a exposição de 
Bordignon esclareceu o lugar de onde ele fala, ou seja, a 
partir de uma visão freireana de educação. Outro 
registro diz respeito à coordenação local do evento 
sobre sua realização complexidade da atual conjuntura, 
mas que no geral foi tudo muito bom, agradeceu o 
grupo de pesquisa local pelo empenho. Finalmente a 
c o m i s s ã o  l o c a l  a g r a d e c e u  a  p a r c e r i a  d o 
desenvolvimento do projeto pelo CNPq e a criação do 
grupo de pesquisa e a importância desse movimento; 
disse que o evento cumpriu com o seu propósito, 
agradeceu a toda sua equipe pela dedicação e apoio.
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III	ENCME

Fábio Perboni (UFGD)
Maria Alice de M. Aranda (UFGD)

O III ENCME está programado para realizar-se em 
Dourados-MS, entre os dias 15/5 e 17/5, na 
Universidade Federal da Grande Dourados.

Sob a temática: “Colóquios sobre avaliação e qualidade 
do ensino”, a programação enfocará os Conselhos 
Municipais de Educação e sua atuação na promoção da 
qualidade da educação socialmente referenciada.
A palestra de abertura será dada pela   Dra. Janete Lins de 
Azevedo (UFPE), abordando: Democracia e qualidade 
social e política do ensino.
A programação contará também com Colóquios e Mesas 
Redondas.

PESQUISA NACIONAL SOBRE OS CMES I

O conselho municipal de educação no Brasil e a 
qualidade socialmente referenciada do ensino*

Antonio Bosco de Lima (UFU)

Na política de redemocratização do estado brasileiro, 
consubstanciada a partir dos anos iniciais de 1980 e 
regulamentada pela Constituição de 1988, os conselhos 
em geral (vinculados às políticas sociais) ganham um 
destaque enorme enquanto canal legitimo de participação 
da comunidade. Entram em vigor neste período 
normatizações sobre os mesmos e são implementados 
conselhos de várias áreas, como saúde, segurança, do 
idoso, da educação, dentre outros. Nosso objeto nesta 
pesquisa é analisar se as ações do conselho municipal de 
educação têm contribuído para a qualidade socialmente 
referenciada do ensino, tema atual e que precisa ser 
investigado para entender a natureza da universalização 
do ensino formal realizada a partir dos anos de 1990. Para 
tanto uma parceria entre pesquisadores de seis 
instituições de ensino superior foram estabelecidas 
(UFU, UFG, UFGD, UNEMAT, UNIC e UNISALLES) 
com o intuito de investigar o problema em tela 
conceituando a (1) a concepção de qualidade socialmente 
referenciada do ensino, (2) elaborarando o estado da arte 
da implantação/implementação dos CME, (3) 
identificando como o CME tem tratado as demandas e 
encaminhamentos em relação às avaliações oficiais, (4) 
investigando as  ações/encaminhamentos do CME em 
relação aos índices do IDEB, (5) verificando como o 
CME tem normatizado as questões da gestão escolar para 
a alfabetização e, (6) analisando o olhar do CME com 
foco nas tratativas de demandas inclusivas. Realizada em 
quatro estados da federação (MG, MT, MS e GO)  a   pes-
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quisa apresentou problematizações e contribuições no 
que diz respeito ao empenho das sociedades civil e 
política no sentido de qualificar a educação, incluindo e 
garantindo permanência com sucesso no sistema 
educacional escolar.

*Chamada Universal – MCTI/CNPq Nº. 14/2014 - 
Desenvolvimento da Pesquisa: 2015 a 2017.

PESQUISA NACIONAL SOBRE OS CMEs II

Um segundo projeto de pesquisa interinstitucional 
nacional está sendo formatado, sob o título: 
Implementação e controle social do PME: a atuação 
dos CMEs no Brasil. A investigação objetiva 
acompanhar as ações dos Conselhos Municipais de 
Educação no Brasil, objetivamente nos estados 
participantes da pesquisa (MG, MS, GO e MT), no que 
se refere às ações de implementação e de controle social 
dos Planos Municipais de Educação. A coordenação 
geral é do Prof. Dr. Antonio Bosco de Lima 
Universidade Federal de Uberlândia  (FACED/UFU).

CME DE UBERLÂNDIA-MG

Antonio Bosco de Lima¹
Marina Ferreira de Souza Antunes²

A criação do Conselho Municipal de Uberlândia está 
datado em 1972, oriunda das determinações da Lei 
5.692 de 1971, que, com o seu teor desconcentrador, 
estabeleceu, para as esferas municipais, a criação de 
Conselhos anuentes (ou apêndices) dos Conselhos 
maiores (o Conselho Federal de Educação e os 
Conselhos Estaduais de Educação). Entretanto a Lei 
não "pegou". Uberlândia não foi diferente das demais 
unidades federativas, embora tenha criado seu 
Conselho Municipal de Educação com base na Lei nº 
2.138, de 24 de novembro, este nunca funcionou. Desse 
período até o final dos anos oitenta do século XX, 
manteve-se implantado, porém sem promover 
atividade alguma. O CME-Uberlândia vai reaparecer, 
nos textos legais desse município, por meio da Lei 
Orgânica Municipal (LOM), aprovada em cinco de 
novembro de 1990. No entanto, CME-Uberlândia 
somente iria ter uma mobilização mais intensa a partir 
da segunda metade da década de 1990. No rol da 
obrigatoriedade da constituição de Conselhos, devido 
a o  a d v e n t o  d o  F u n d o  d e  M a n u t e n ç ã o  e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério, o FUNDEF, os municípios 
começavam a se preocupar em constituir seus 
Conselhos para reaver  recursos  captados  pelo  fundo. 
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O Município de Uberlândia optou por instituir o CACS 
do FUNDEF e o Conselho Municipal de Educação, sem 
criar, entretanto, o Sistema Municipal de Ensino (SME). 
Por meio do Decreto nº 7.382, de 03 de setembro de 1997, 
foi criado o CME-Uberlândia, o qual legitimou a 
centralização do poder executivo, restringindo a 
participação da sociedade civil em suas deliberações, 
visto que, no Conselho, a pauta ficou por vários anos 
concentrada em discussões internas sobre o SME e o 
Regimento Interno do Conselho, sem ocorrer decisões 
que pautassem debates sobre as necessidades 
educacionais da população e as políticas educacionais 
para o município.
A Atuação do CME-Uberlândia, no período dos anos 
2000 se materializa, por um lado, pela tentativa de 
controle social por parte do executivo, e por outro pela 
resistência de seus membros. Se por um lado o Conselho 
pouco influenciou nas políticas municipais, por outro 
lado foi carregado de manifestações: resistiu quando a 
Secretaria Municipal de Educação se posicionou contra 
as eleições de diretores (2008), realizou o Congresso 
Municipal de Educação em 2014 que culminou na 
elaboração do primeiro Plano Municipal de Educação de 
Uberlândia (2015), manifestou-se favoravelmente sobre 
a ocupação das escolas (2016), enfim, se não deliberou 
sobre os rumos das políticas municipais, não esteve 
alheio a elas, assimilando papeis relativos ao caráter 
propositivo e mobilizador.

¹Vice-presidente CME-Uberlândia
²Presidente do CME-Uberlândia

CME DE UBERABA-MG

Wilson Cabral (IFTM/Uberaba)

O Conselho Municipal de Educação de Uberaba, MG, 
criado pela Lei Complementar 022 de 19 de agosto de 
1992. Em sua história teve uma grande presença 
governamental em sua atuação sendo que, desde a sua 
criação, até o ano de 2008 em que foi sancionada a lei de 
criação do Sistema Municipal de Ensino, ficando a cargo 
do prefeito municipal a escolha do Presidente do 
Conselho. Atualmente os conselheiros elegem uma lista 
tríplice, da qual o prefeito escolhe o Presidente. Em sua 
primeira composição, o prefeito escolhia os conselheiros 
dentre uma lista tríplice apresentada pela entidade ou 
órgão representativo.
Atualmente o conselho, quanto a sua composição é 
paritário, sendo composto por nove membros da 
sociedade civil e por oito membros da sociedade política 
(governamental). Compreendendo no primeiro grupo, 
desde representantes de pais e alunos, até membros de 
entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil. 
Cumpre destacar que nem sempre a escolha é feita por 
escrutínio, uma vez que a entidade indica o representante 
ou no caso do representante da Associação  dos  Estabele-
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cimentos Particulares de Educação de Uberaba, este 
não se faz presente. No caso dos representantes da 
sociedade pol í t ica ,  es tes  são de órgãos da 
administração municipal ou estadual.
Pode-se observar uma participação ativa do conselho 
em momentos importantes para educação no município 
como na elaboração do Plano Decenal Municipal de 
Educação e na criação do Fórum Permanente de 
Educação de Uberaba.

NOTA PÚBLICA

Cecídia Barreto Almeida (PPGED-UFU)
Gilva Nunes de Azevedo Lemes (UFU)

Nilza Consuelo Alves Pinheiro (CME-Uberba)

O Fórum Nacional de Educação – FNE –, representado 
por cinquenta entidades de vários segmentos sociais, 
constitui-se importante espaço de interlocução do 
poder público com a sociedade civil. Foi criado não só 
com o objetivo de propiciar suporte técnico e político 
imprescindíveis à formulação e/ou realinhamento dos 
Planos Estaduais, Distrital e Municipais de Educação 
como ainda de planejar, implementar, monitorar e 
avaliar as metas e estratégias contidas no Plano 
Nacional de Educação. Além disso, e sobretudo, outra 
atribuição importante do Fórum diz respeito à questão 
política, ou seja, do caráter de controle social que 
deverá imprimir às suas ações, visando à qualidade 
social da Educação.
Por meio da Nota Pública nº 29/2015, o FNE orienta 
sobre a importância da mobilização da sociedade para a 
participação no sentido de se exigir do Poder Público a 
criação dos Fóruns Permanentes de Educação em nível 
estadual, distrital e municipal como forma de 
materializar a efetiva gestão democrática das políticas 
públicas em educação nesses referidos entes federados.  

CME DE ARAGUARI-MG

Jeovandir Prado (UEMG)

O CME de Araguari foi criado pela Lei ordinária nº 
2.457/1989 como órgão de natureza consultiva, mas 
permaneceu inativo durante seis anos até que fora 
instituído pela lei nº 3.078/1995, a qual visou 
regulamentar suas atribuições e ainda dispor sobre a 
nomeação dos conselheiros a propósito da necessidade 
de serem indicados pelas entidades e categorias das 
q u a i s  r e p r e s e n t a v a m ,  p e r m a n e c e n d o  e s s e 
entendimento até os dias de hoje. Cinco anos mais 
tarde, a Lei nº 3.477/2000 altera a lei anterior que 
instituiu o CME de Araguari. Dentre as principais 
modificações, está a ampliação das atribuições do 
Conselho, de natureza inicialmente consultiva, para 
deliberativa, fiscalizadora e de acompanhamento. Por 
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fim, a Lei nº 5.693/2016 introduz novas adequações na 
Lei nº 3.078/95, alterada pela Lei nº 3.477/2000, para 
fazer a inclusão do seguimento dos recreadores da rede 
municipal de ensino como seguimento da educação 
infantil, atendendo a diretrizes e normas específicas do 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
(CACS)

CME DE JATAÍ-GO

O conselho municipal de educação de Jataí – GO e a 
qualidade do ensino

Camila Alberto Vicente de Oliveira (UFG/Jataí)
Elizabeth Gottschalg Raimann (UFG/Jataí)

O NuFOPE – Grupo de Pesquisa Formação de 
Professores e Práticas Educativas – da UFG/Regional 
Jataí tem buscado aproximar-se das atividades do 
Conselho Municipal de Educação de Jataí – GO (CME). 
Os pesquisadores atuaram junto ao Comitê Gestor (2014-
2015) do Plano Municipal de Educação, coordenado pela 
Secretaria Municipal de Educação e pelo CME, 
elaborando o diagnóstico da educação municipal, metas  
e  ações  do  referido  plano;  além de contribuir 
decisivamente com a divulgação do PME entre a 
comunidade educacional (especialmente entre os 
docentes) e com a garantia do debate público acerca do 
PME, sua importância e implicações, através das 
conferências e audiências públicas. O Grupo participou, 
também, do Encontro de Conselhos Municipais de 
Educação da Região Sudoeste I, realizado pela UNCME 
– GO, participação esta que permitiu estabelecer contatos 
com a Direção da UNCME – GO para acesso a dados dos 
Conselhos no Estado de Goiás, bem como permitiu 
(re)conhecer a organização e o funcionamento dos 
Conselhos na Região Sudoeste I.
Essa aproximação com o CME em Jataí garantiu o acesso 
a documentação produzida nesta instância (atas, 
pareceres, resoluções). Nesse momento, procedemos a 
análise desses dados, e de outros municípios do Estado de 
Goiás, a fim de verificar como as ações dos CMEs tem 
contribuído para a qualidade da educação e do ensino, 
especialmente no que se refere a alfabetização e as 
avaliações oficiais das Redes de Ensino. 

  
CME DE MINEIROS-GO

Guilherme  de Sousa  Borges (UFG/Jataí)
Ari Raimann (UFG/Jataí)

A criação do Conselho Municipal de Mineiros/GO foi 
determinada pela Lei Orgânica do Município, de 05 de 
abril de 1990, que, em seu artigo 121, dispôs que deveria 
ser “instituído o Conselho Municipal de Educação na 
forma da lei, como órgão consultivo e orientador da  

política educacional do Município [...]”. Todavia, a 
despeito da determinação da Lei Orgânica municipal, o 
Conselho só chegou a ser implantado anos mais tarde, 
em 02 de julho de 1997, por meio da Lei Municipal 758.
De acordo com a legislação original, o Conselho foi 
concebido como um “órgão político-financeiro-
administrativo autônomo, de caráter deliberativo e 
consultivo acerca dos temas que forem de sua 
competência” (artigo 1º, da Lei Municipal 758/1997), 
composto por cinco membros, indicados e nomeados 
através de Decreto pelo Poder Executivo, com mandato 
de dois anos, permitida uma recondução.

CME'S NO ESTADO DE MATO GROSSO

Egeslaine de Nez (UFMT)
Ralf Hermes Siebiger  (Unemat)

Camila Gonçalves Rodrigues (Unemat)

O Estado de Mato Grosso tem 141 municípios, 
dos quais 102 possuem Conselho Municipal de 
Educação institucionalizado. Apenas 20 desses têm 
Sistema Municipal de Ensino próprio (UNCME, 2017), 
fato que se torna extremamente relevante enquanto 
reflexão analítica da constituição dos conselhos 
m u n i c i p a i s  m a t o g r o s s e n s e s .
Os estudos sobre o CME em Mato Grosso abordam 
dois municípios: Barra do Garças (na região leste) e 
Nova Guarita (no norte do Estado). A escolha e 
definição por esses espaços de investigação diz respeito 
à uma das categorias elencadas a priori que foi a 
receptividade dos pesquisadores. Inicialmente, 
pretendia-se trabalhar com outras cidades. Todavia, não 
foi possível alinhavar uma inserção efetiva nas 
reuniões a partir dos contatos iniciais com os 
presidentes dos conselhos.
Em Mato Grosso, participam dessa pesquisa a 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
Campus Universitário do Araguaia (CUA), na cidade 
de Barra do Garças, e a Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat), Campus Universitário Vale do 
Teles Pires, em Colider. 

CME DE BARRA DO GARÇAS-MT

Barra do Garças é um município localizado na Região 
Centro-Oeste do Brasil, sendo o nono município mais 
populoso de Mato Grosso, conforme a estimativa do 
IBGE em 2016. Criado em 1924 e emancipado em 
1948, é um pólo regional, sendo a principal cidade do 
Vale do Araguaia, nas proximidades da divisa com 
Goiás. O CME foi criado pela Lei Nº. 043/1997 e seus 
membros designados pela Portaria Nº. 4.071 do mesmo 
ano. Posteriormente, em 1998, a Lei Complementar Nº. 
047 reestrutura o conselho e dispõe sobre sua 
composição e competências. Já o Sistema Municipal de 
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Educação constituí-se através da Lei Nº.  2.095 desse mesmo 
ano.No caso específico do município de Barra do Garças, uma 
das constatações iniciais através da entrevista com o 
Presidente do Conselho (que está há muitos anos nesse cargo), 
é que tem possui função deliberativa, consultiva, informativa, 
fiscalizadora, pedagógica, propositiva e mobilizadora, o que 
se constata também em seu regimento interno no capítulo I que 
fixa parâmetros para cada uma dessas funções.
A pauta das reuniões que foram acompanhadas a partir de 2016 
transita entre muitas temáticas que surgem da demanda 
espontânea, das quais podem-se destacar: base nacional 
comum curricular, credenciamento e descredenciamento de 
escolas de Educação Infantil (ampliação da rede); atendimento 
de alunos com TDAH, convalidação dos títulos de mestrado e 
doutorados internacionais para elevação de nível a partir da 
titulação, entre outros.
Vale ressaltar finalmente que o CME em Barra do Garças é 
ocupado por indivíduos que compreendam que são sujeitos 
históricos, capazes de mudar e construir a legitimidade deste 
espaço de controle com atitudes democráticas em favor da 
cidadania e dos direitos humanos (foco principal do presidente 
deste conselho).

CME DE NOVA GUARITA-MT

O CME de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, foi 
criado pela Lei nº 52, de 24 de junho de 1997, a qual o definiu 
como órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador e de 
assessoramento, vinculado à estrutura da Secretaria Municipal 
de Educação, e integrante do Sistema Municipal de Ensino. 
Recentemente, no ano de 2016, a lei 57/1997 foi alterada pela 
Lei 580, de 11 de julho de 2016, a qual, entre outros elementos, 
modificou a composição do CME.

Embora a lei 57/1997 tenha definido o CME como 
órgão integrante do Sistema Municipal de Ensino, cabe 
observar que o município de Nova Guarita não possui esse 
sistema instituído. Dessa forma, as instituições de Educação 
Básica criadas e mantidas pelo município, bem como as 
instituições privadas de Educação Infantil dos municípios que 
não criaram seu próprio sistema, fazem parte do Sistema 
Estadual de Ensino, conforme prevê o Art. 23 da Lei 
Complementar 77/2000, do estado de Mato Grosso.

Na composição do conselho, se fazem presentes, 
como membros, a presidência dos seguintes conselhos: do 
FUNDEB, do PNAE e do Conselho Tutelar. Dentre as demais 
representações, uma chama a atenção, referente a duas vagas 
previstas para representantes da “Associação Comercial e 
Industrial de Nova Guarita”. De acordo com os demais 
conselheiros, não houve interesse por parte dessa associação 
em indicar representantes (sequer houve manifestação da 
e n t i d a d e ) ,  s e n d o  q u e  e s s a s  d u a s 
vagas permanecem em aberto no conselho. Desde sua 
recomposição, no ano de 2016, o CME de Nova Guarita tem, 
também, se reestruturado. Realizou a discussão e aprovação de 
seu Regimento Interno (que até então não possuía), 
reavaliação das funções do conselho (no intuito de incluir a 
função normativa), entre outras demandas. Recentemente, tem 
realizado discussões para revisão do Plano Municipal de 
Educação. A frequência às reuniões e o interesse dos 
conselheiros pelas demandas apresentadas ao conselho são 
notáveis, o que favorece a atuação do Conselho.

O HISTÓRICO DAS DIREÇÕES DA AdCAJ

O acompanhamento do CME de Nova Guarita tem sido feito 

por meio de participação nas reuniões do conselho, as quais 

ocorrem mensalmente. Vale frisar que a receptividade e 

abertura desse conselho tem, inclusive, possibilitado a 

participação ativa do pesquisador nos debates, bem como 

subsidiando o mesmo com textos, informações técnicas 

(estatísticas) e legais.

CME EM MATO GROSSO DO SUL

A participação dos conselhos municipais de educação na 
elaboração dos planos municipais de educação no estado 
do MS

Fabiany dos Santos Barcelos (UFGD)
Maria Alice de Miranda Aranda (UFGD)

Este informe refere-se à dissertação desenvolvida 
junto ao Projeto de Pesquisa em Rede - Chamada Universal – 
MCTI/CNPq Nº 14/2014 - intitulado “O Conselho 
Municipal e Educação no Brasil e a Qualidade Socialmente 
Referenciada do Ensino Público”, envolvendo as seguintes 
Universidades: Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 
Universidade Federal de Goiás (UFG), sendo que a 
coordenação geral está com a UFU. Está inserida na Linha 
de Pesquisa “Política e Gestão da Educação”, do Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Estado, Políticas e Gestão da 
Educação (GEPGE).

O estudo apresentou uma análise da participação 
dos Conselhos Municipais de Educação (CME) do estado de 
Mato Grosso do Sul (MS) na elaboração dos Planos 
Municipais de Educação (PME), sendo este último 
exigência do Plano Nacional de Educação (PNE) para o 
decênio 2014-2024. 79 municípios compõem o Estado do 
MS e até o momento desta pesquisa (2016-2017), 36 
municípios (45,56%) possuem CME, destes 15 participaram 
desta pesquisa. 

Ressalta-se a relevância social do estudo efetivado e 
considera-se que o CME tem como responsabilidade 
representar a sociedade na formulação e decisões de 
políticas educacionais, mediando junto aos gestores 
municipais demandas educacionais com o objetivo da 
melhoria da qualidade da educação do município. 

Constatou-se a presença da concepção da 
participação política na elaboração dos PNEs, a mais viável 
neste momento histórico da sociedade capitalista. 
Concepção que explica a participação como mero 
cumprimento de deveres, como exercício da participação 
ampliada, portanto voltada para a cidadania ampliada e não a 
plena, que visaria a formação do cidadão pleno. A 
participação plena requer mudanças nas formas de 
participação da sociedade civil e política, na luta de classes e 
na superação de desigualdades e injustiças, nos aspectos 
social, educacional e político. Princípios que remetem a uma 
sociedade e a um cidadão de novo tipo.
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