
RELATÓRIO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO ARARI 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e treze, nas dependências do Ginásio 

Municipal de Esportes, a rua Benjamim Gaioso Iglesias, s/n,  bairro Centro, na cidade de 

Santa Cruz do Arari, foi dado inicio a II Conferencia Municipal de Educação de Santa Cruz 

do Arari, a realizar-se nos dia 22 e 23 de abril de 2013. A II Conferência é uma das prévias 

para a Conferência Nacional de Educação que acontecerá em fevereiro de 2014, com o 

tema central: “A Participação e Colaboração Popular Por Uma Educação de Qualidade”. 

O primeiro momento deu-se com o credenciamento dos participantes. O cerimonial foi 

feito pelo assessor de comunicação municipal Alexandre Lima, que chamou autoridades e 

representações presentes para compor a mesa do cerimonial. Fez uso da fala o prefeito 

em exercício, excelentíssimo senhor Antônio Maria Barros de Almeida, que declarou 

aberta a II Conferência Municipal de Educação. Também fizeram uso da palavra o  

vereador Edilson Mendes da Cruz; a secretária Municipal de Educação Gilcileia Leal de 

Leal; a vice diretora da escola estadual João Apolinário Batista Pamplona Clementina 

Pamplona; a diretora da escola municipal Nossa Senhora do Perpetuo Socorro senhora 

Maria Antônia Barros de Almeida, Mariana Pamplona, professora Cilene Vale, presidente 

do Sintepp; professor Genival, Técnico em Educação do Estado, Jorge do Socorro Pereira 

Feio;. Em sequência foi lido o Decreto Municipal que deliberou a Conferência e o 

Regimento Interno da Conferência, que foi colocado em votação e aprovado pela 

plenária. Foi chamado o senhor Conferencista, Dr. Orlando Nobre Bezerra de Souza, que 

expôs sobre A Participação e Colaboração Popular por uma Educação de Qualidade, e em 

suas argumentações manteve as afirmativas sobre o CONAE 2014, onde serão tomados: 

Criação do Fórum Nacional de Educação; Criação dos Fóruns Estaduais de Educação; 

Criação dos Fóruns Municipais de Educação; Documento Referência para Discussão; 

Realização das Conferências; Debates, discussões e envolvimento de gestores, técnicos, 

docentes, alunos e alunas, Funcionários e funcionárias, Pais, Mães, responsáveis e 

comunidades em geral. O Objetivo Geral do CONAE: Propor a Política Nacional de 

Educação, indicando responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, 

complementares e colaborativas entre os entres federados e os sistemas de ensino. Os 

Objetivos específicos: Acompanhar e avaliar as deliberações da CONAE 2010, verificando 

seu impacto e procedendo as atualizações necessárias para a elaboração da Política 

Nacional de Educação; Avaliar a tramitação e implementação do PNE na articulação do 

Sistema Nacional de Educação (SNE) e no desenvolvimento das políticas públicas 

educacionais. Continuou, ainda, acerca da temática central do CONAE 2014: O PNE NA 

ARTICULAÇÃO DO SISTEMA, NACIONAL DE EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO POPULAR, 

COOPERAÇÃO FEDERATIVA E REGIME DE COLABORAÇÃO. Após, apresentou os eixos 

temáticos e articulou a divisão dos grupos de trabalho da Conferência e seus 

coordenadores. Foram formados sete grupos e os eixos em discussão foram os seguintes: 

Eixo I – O Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação: organização e 

regulação; Eixo II – Educação e Diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos; 

Eixo III – Educação, trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, 

saúde e meio ambiente; Eixo IV – Qualidade da Educação: democratização do acesso, 

permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem; Eixo V – Gestão 

Democrática. Participação popular e Controle Social; Eixo VI – Valorização dos 

Profissionais da Educação: formação, remuneração, carreira e condições de trabalho; Eixo 



VII – Financiamento da Educação: gestão, transparência e controle social dos recursos. O 

trabalho se estendeu por toda a tarde e encerrou às dezessete horas. Ao segundo dia os 

trabalhos foram retomados posteriormente aos  pronunciamentos de autoridades e 

convidados. Por delongas discussões, foi montada plenária para apresentações de 

propostas de cada eixo representado por um relator de cada grupo. As proposições foram 

defendidas, votadas e aprovadas em conformidade: 

Eixo I – O Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação: organização e 

regulação; 

1. Implementação do Plano Municipal de Educação com acompanhamento e avaliação 

com ampla, efetiva e democrática participação da comunidade escolar e da sociedade 

como um todo; 

2. Definir e garantir padrões e qualidade em regime de elaboração com os sistemas de 

ensino e demais secretarias municiais para que aconteça o acesso e permanência nas 

instituições de ensino 

3. Realizar projetos com parcerias das secretarias municipais para que de forma 

articulada assegure à comunidade escola direito e serviço da rede de proteção à saúde, 

assistência social, entre outros; 

4. Assegurar, por meio de plano municipal de educação com regime de colaboração com 

o MEC, possibilidades de ofertar curso de graduação, pós graduação para os profissionais 

de educação; 

5. Implementação de políticas públicas  que traga incentivo específico para a educação de 

jovens, adultos e idosos. 

6. Regularização dos conselhos escolares  das escolas do município; 

7. Elaboração de projetos para construção de escolas adequadas para receber nosso 

alunado com a participação da comunidade; 

8. Formação continuada para os profissionais da educação nas esferas estadual e 

municipal, voltadas para a educação inclusiva; 

9. Atuação permanente de supervisor escolar das redes estadual e municipal de ensino.  

Eixo II – Educação e Diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos; 

1.Reforma e ampliação da estrutura física das escolas da Educação Infantil ao Ensino 

Médio adequando-as a um ambiente de qualidade; 

- Melhor iluminação e ventilação; Ampliação do espaço para recreação; Construção de 

quadra esportiva; Sala para biblioteca; Laboratório de informática; Bebedouros e 

refeitórios para todas as escolas;Sala deprofessores; Brnquedoteca para EducaçãoInfantil 

e Fundamentais; Sala do Diretor; Redes e colchonetes para o mternal; Kit de higiene 

pessoal (creche e maternal); Kit de primeiros socorros; banheiros com acessibilidade para 

todas as classe, adultos, crianças e portadores de necessidades especiais); 

2.Pavimentação das ruas próximas às escolas públicas; 



3.Iluminação pública com qualidade nas vias próximas às escolas 

- Transporte escolar com qualidade para as escolas rurais do campo 

4.Capacitação para todos da comunidade escolar com a finalidade de melhor acolhimento 

dos alunos especiais 

Propostas para as escolas 

Oficinas, palestras, vídeos, cursos, tendo como público alvo: alunos, professores e a 

comunidade escolar. 

Temas: 

Diversidades culturais, raciais e étnicas; Orientação sexual, drogas, gravidez na 

adolescência, respeito às diferenças religiosas e culturais;  relações interpessoais. 

Eixo III – Educação, trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, 

saúde e meio ambiente; 

1.Incentivar a formação dos profissionais para a promoção da igualdade social 

2.Promover ações articuladas para a garantia de direito a educação ao longo da vida 

3.Garantir a oferta de educação em tempo integral na escola pública 

4.Inovar as práticas pedagógicas que assegurem a melhoria do fluxo escolar e 

aprendizagem dos alunos; 

5.Criar rede de apoio integral às famílias, por meio de programas de âmbito local 

6.Fazer chamadas públicas de crianças e adolescentes em parcerias com demais órgãos. 

7.Implantar o atendimento especializado a crianças do nascimento aos três anos, em 

interface com os serviços de saúde e assistência social; 

8.Fazer a chamada pública da população de 15 a 24 anos fora da escola, em articulação 

com os serviços de assistência social, saúde e proteção a adolescentes e juventude. 

Eixo IV – Qualidade da Educação: democratização do acesso, permanência, avaliação, 

condições de participação e aprendizagem; 

1.Universalização, até 2016, da educação infantil na pré escola para as crianças de quatro 

a cinco anos de idade, ampliando a oferta de educação infantil em creches com recursos 

pedagógicos variados e profissionais comprometidos, de forma a atender sem por cento 

da demanda das crianças de até três anos, até o final da vigência deste PNE; 

1.4.Universalização, para a população de quatro a 17 anos, preferencialmente na rede 

regular de ensino, do atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando  assistência 

educacional especializada, garantindo uma escola com recursos humano e físicos para 

atender esta demanda; 



2.3.Assegurar o ingresso no Ensino Fundamental a partir dos seis anos completos ou a 

completar, até o fim do primeiro semestre ou mediante teste de sondagem e garantindo 

às crianças a completar no segundo semestre do ano letivo a permanência na pré escola, 

para editar ruptura no atendimento às suas demandas educacionais específicas; 

2.12.Promover, em parceria com as áreas de saúde, assistência social e sobretudo com a 

família, o acompanhamento e monitoramento de acesso, permanência, progressão e 

conclusão na escola, identificando o motivo de ausência e baixa frequência, havendo 

punição para os responsáveis caso não haja motivo justificável para a ausência. 

Eixo V – Gestão Democrática. Participação popular e Controle Social; 

1.Participação de representante da categoria estudantil no Conselho da Merenda Escolar; 

2. Qualificação dos profissionais de educação para trabalhar a acessibilidade (com alunos 

especiais); 

3.Disponibilização de cursos, palestras, seminários com pais afim de orientá-los a saber 

conviver com as diferenças; 

4.Participação de representantes de cada segmento da sociedade para compor o FORUM 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

5.Criar estratégias por parte da secretaria municipal de educação a profissionais que 

estão no quadro e não tem nível superior; 

6.Implantação do Polo UAB - Universidade Aberta do Brasil (UFPA, UEPA, UFRA, IFPA de 

pólo no município de Santa Cruz do Arari; 

7.Capacitação para conselheiros (todos os conselhos) 

8.Eleições para escolha de diretores a nível Municipal  

9.Implantação dos conselhos escolares em todas as escolas 

10.Construção de escolas com boa infraestrutura e adaptadas para alunos especiais na 

zona urbana e rural (pavimentações das ruas) 

Eixo VI – Valorização dos Profissionais da Educação: formação, remuneração, carreira e 

condições de trabalho; 

1.Garantir a formação inicial e continuada dos professores e trabalhadores da educação; 

2.Instituir no município IES não só para a formação continuada dos professores, mas 

garantir licenciatura para os jovens do nosso município; 

3.Formação e acesso às novas tecnologias para profissionais da educação; 

4.Plano que valorize os profissionais  da educação; 

5.Fornecer meios para os profissionais da educação a atuarem de forma mais eficaz; 

6.Formação para garantir acesso à aprendizagem dos alunos na educação; 



7.Parceria entre profissionais da saúde e da educação no sentido de promover palestras 

como profalexia às doenças. 

Eixo VII – Financiamento da Educação: gestão, transparência e controle social dos 

recursos. 

2.12.Transporte com segurança: reestruturação, padronização da frota 

Merenda escolar 

Ofertar duas refeições a educação infantil e escolas do campo 

Nivelar o custo aluno da educação infantil, ensino fundamental e EJA; 

Elevar a aplicação de18% para 25% dos repasses da União 

Criar um programa de transparência da aplicação dos recursos. 

Nos dois dias em que aconteceu a II Conferência, foram totalizados 276 credenciamentos, 

tendo a participação de representantes por setorial, sendo representantes de entidades 

da sociedade civil, Técnicos em educação, Diretores, pais e responsáveis, pessoal de 

apoio, professores e alunos. Acerca da escolha de delegados, foram eleitas as seguintes 

representações com titulares e suplentes: 

PROFESSORES - Titular: Cilene Vale dos Santos RG: 2437023  CPF 67468381291  Tel: 91 

82296806 email: cilene_09@hotmail.com /Suplente: Adriana dos Santos Galvão RG 

4277798  CPF 69467943204  Tel: 91-82736671/84335992 

Titular: Eusa Helena Oliveira da Silva RG: 1369402  CPF 25271083268  Tel: 91 

81716248/84572994 email: eusa.helena@hotmail.com/Suplente: Sidiene Sacramento da 

Silva RG  CPF 45064326220  email:sidienesacramento@yahoo.com.br Tel: 91-

81990323/84004802 

Titular: Luceni Gemaque de Freitas RG: 1457411  CPF 25514334287 Tel: 91 84461566 

email: gemaquiluceni@gmail.com/Suplente: Midiã Maitê Martins dos Santos RG 5086079 

CPF 89221150259  Tel: 91-8212843 

Titular: João Paulo Beltrão Gama RG: 1625736 CPF 15939863272  Tel: 91 

83504861/84524894 email: joaopaulo.gama@yahoo.com.br/Suplente: Orenilson Beltrão 

Rodrigues RG 3316314 CPF 67484166200 Tel: 91-82541922 

Titular: Carmem Silvia Martins do Egito RG: 2604429 CPF 46118683204 Tel: 91 

80452765/84527633/Suplente: Mozaniel do Egito Beltrão RG 3019187  CPF 67345174204  

Tel: 91-84516602 

Titular: Ana Ruth Figueiredo Mauricio /Suplente: Jose Maria Pereira de Azevedo RG 

4306870  CPF 86802275287 

Titular: Ivaldo Nogueira Pamplona RG: 1811125 CPF 367237112-2 Tel: 91 82960833 email: 

ivaldoamplona@yahoo.com.br/Suplente: Edésio Feio dos Santos Tel: 91 84744871 

email:edesiosantos@yahoo.com.br 
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 APOIO - Titular: Maria Graciete Pereira de Carvalho, RG: 2766901 CPF 882.523.962-91 

Tel: 91-81141670 email graciete_arari@yahoo.com.br/Suplente: Ana Maria Beltrão 

Pamplona RG 2026463 CPF 367.257.302-72 Tel: 91-81855461 

ALUNOS - Titular: Claudilena Taise Pantoja Leal RG: 497635  CPF 010.994.272-

82/Suplente: Ednilce Leal da Silva 

Titular: Gilson Carlos Gonçalves Pereira RG: 6466703  CPF 012391942-85  Tel: 91 

84598268 email:davigilson19@hotmail.com/Suplente: Juliane Leal Beltrão Tel: 91-

81891426 

Titular: Carlene Vilar Santos/Suplente: Giulia Leal 

PAIS - Titular: Maria de Lourdes Feio Amador RG: 2026205 CPF 36720429272  Tel: 91 

83361682/Suplente: Sirley do Socorro Alcantara Cabral RG 2395724 CPF 41066790272 

Tel: 91-81855597 

Titular: Patrícia dos Santos Bittencourt RG: 5561424  CPF 97360929253  Tel: 91 

89016804/Suplente: Ilaelma do Socorro dos Santos Meireles RG 4307284 CPF 

91520665253 

DIRETORES MUNICIPAIS - Titular: Mariana Pamplona Ferreira RG: 3441196 CPF 

622.916.612-72 Tel: 91 80671396/Suplente: Maria Antonia Barros de Almeida RG 

2611918  CPF 4604450220 email antonia.arari@bol.com.br  Tel: 91-84505074/81198836  

Titular: Sandra Suely Cabral dos Santos /Suplente: Alizete Alves Pamplona RG 1777549  

CPF 332401592-87 Tel: 91-82356505 

DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL - Titular: Clementina Helena Pamplona da Silva 

RG:1547948  CPF 259555002-00  Tel: 91 83010724 email:tinapamplona@yahoo.com.br 

/Suplente: Maria de Nazaré Damasceno Meireles RG  CPF  Tel: 91- 

TÉCNICO EM  EDUCAÇÃO - Titular: Rosiane Guimarães Brito RG: 3328513  CPF 

79575536215  email: rgbritos@yahoo.com.br/Suplente: Jorge do Socorro Pereira Feio 

A Secretária Municipal de Educação, Gilcileia Leal, em suas considerações finais, 

agradeceu aos participantes e parabenizou todos os delegados que irão representar o 

município de Santa Cruz do Arari na Conferência Regional e, não tendo mais nada a 

ocorrer, declarou encerrada a II Conferência Municipal de Educação de Santa Cruz do 

Arari.  
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