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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

João Antônio Cabral de Monlevade 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A título de introdução, retomemos inicialmente alguns conceitos fundamentais para a 

compreensão do Plano Municipal de Educação: 

Educação: pode ser compreendida como o processo pelo qual os grupos sociais 

interagem, transmitindo e criando cultura, visando à formação das pessoas para se assumirem 

como cidadãos e atores do mundo do trabalho. A educação, assim concebida, embora os 

inclua, supera os conceitos de socialização e de aculturação, de um lado, e o de 

desenvolvimento de potencialidades, de outro, pela inclusão de uma intencionalidade, de um 

projeto submetido a determinados valores que constituem as normas formativas.  

Educação escolar: é o mesmo processo educacional, quando localizada ou centrada 

numa agência formativa específica, onde educador e educando se submetem a um projeto 

curricular. A escola só aparece na sociedade quando sua cultura se torna complexa, tanto pela 

invenção da linguagem escrita, como pela evolução da ciência e da tecnologia, dando origem 

a saberes especializados, detidos por profissionais que se transformam em professores, 

dedicados a educar um grupo de alunos. Gradativamente, toda a população é envolvida num 

crescente processo de escolarização; no início, de nível básico ou primário e, em seguida, de 

nível profissional e superior.  

Política Educacional: embora a educação seja uma tarefa da comunidade ou da 

sociedade como um todo, e a escola possa ser regida por um grupo privado, historicamente 

ela é assumida pelo Poder Público, pelas autoridades que representam o Estado. Pode-se, 

então, dizer que a política educacional é o conjunto de intenções e ações pelas quais os 

Poderes Públicos respondem às necessidades de desenvolvimento cultural e 

escolarização da população.  

Plano de Educação: os Poderes Públicos, exercidos por sucessivos governos centrais, 

regionais e locais, desafiados pelas demandas de escolarização, projetam e executam ações, 

satisfazendo mais ou menos os desejos da população e os objetivos do próprio Estado. Entre 

as intenções e os resultados das ações, se estabelece uma permanente incompletude, uma 
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maior ou menor tensão. O Plano de Educação é o aperfeiçoamento científico e democrático da 

política.  

Rede de Ensino: conjunto de unidades escolares administrado por um ente público ou 

privado e caracterizado por uma proposta pedagógica articulada. Assim, no Brasil de hoje, 

identificamos uma rede federal de ensino, redes estaduais e redes municipais. No conjunto de 

estabelecimentos privados – ou seja, no setor privado, impropriamente denominado de rede 

privada – podemos identificar uma rede adventista, uma rede salesiana, uma rede franciscana 

e assim por diante.  

Sistema de Ensino: no sentido estrito, sistema de ensino é um conjunto de escolas ou 

de redes unificado por um Poder Público e submetido a uma só matriz de normas e controle. 

Durante muito tempo, no Brasil só havia o sistema federal e os sistemas estaduais de ensino, 

porque a Lei dava poder somente à União e aos estados para normatizar e controlar um 

determinado segmento de escolas, públicas e privadas. Hoje, o município, além de oferecer o 

ensino numa rede própria de escolas, pode ser cabeça de sistema, ou seja, pode coordenar, 

normatizar e controlar um conjunto de escolas com abrangência limitada pela lei federal, por 

meio de um órgão gerencial e um órgão normativo.  

Conselho de Educação: a educação, mais do que outras tarefas da sociedade, é uma 

ação coletiva, em que necessariamente todos estão envolvidos. A escola, mesmo sendo a sua 

agência especializada, transcende à ação do professor. A primeira escola do Brasil se chamava 

“colégio”, como apontamos no texto anterior, ou seja, um coletivo de educadores e 

educandos. E, em todas as que a sucederam, mais altas e definitivas atribuições foram 

confiadas aos colegiados. Embora marcada pela autoridade individual, a administração 

pública, na área da educação, desde a era colonial, nunca dispensou os “conselhos”, ou seja, 

os órgãos de reflexão e decisão coletivos que assessoravam reis, príncipes, capitães-gerais, 

governadores e presidentes. Uma rede de ensino pode ter um conselho como órgão de 

assessoramento gerencial, uma vez que cabe ao Legislativo baixar as normas gerais.  

Já um sistema de ensino precisa de um órgão normativo específico, que detalhe os 

elementos normativos, principalmente na área do currículo escolar, e controle sua execução: 

tal é a tarefa central e cotidiana de um conselho de educação.  Muitas vezes, o conselho é 

dominado por interesses particulares e específicos de pequenos grupos, numa formalização tal 

que anula o poder político-pedagógico do conselho e das escolas. Daí ser imprescindível o 
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resgate do papel de formulador de políticas a ser exercido pelos conselhos de educação, tanto 

como órgão assessor de redes, como, principalmente, de sistemas de ensino. 

 

2 HISTÓRIA, CONSELHOS E PLANOS 

 

Desde que a educação é uma política pública, existe a necessidade de se planejar e de 

se aconselhar. Uma correspondência de 1799, do regente D. João ao Capitão-Geral Caetano 

Pinto Miranda Montenegro, de Mato Grosso, dá conta de projetos da Corte para a instrução 

pública na Capitania e mostra a preocupação de a autoridade ser assessorada por conselheiros 

em seus planos e ações. Independente de Portugal em 1822, o Brasil ferveu em ideias para 

moldar seu futuro.  

A Assembleia Constituinte, reunida no Rio de Janeiro, em 17 de abril de 1823, foi o 

grande fórum de discussão das políticas para a educação, que versavam desde a alfabetização 

do povo até a implantação de universidades, passando pelo problema da qualificação e da 

remuneração dos mestres. Os sonhos se frustraram rapidamente com os constrangimentos 

políticos e financeiros.  

As ações educativas continuaram esparsas, umas sob responsabilidade do Governo 

Imperial, outras das Câmaras Municipais, sem sistema nem plano, dispensando a criação de 

um órgão normativo central. 

Em 1834, o Ato Adicional à Constituição inaugurou no País um modelo de 

descentralização do ensino que iria perdurar por muitos anos: a criação dos sistemas 

provinciais de instrução pública. Por ele, cada Província ficava não somente encarregada de 

fundar, financiar e administrar suas escolas, como normatizar a estrutura e o funcionamento 

das unidades de ensino municipais e privadas – com exceção das da Corte, que continuavam 

sob responsabilidade, inclusive de financiamento, do Governo Central. 

O século 19, quanto à educação pública, pode ser considerado um “tempo de preguiça 

institucional”. Nas municipalidades, minguaram, até se extinguirem, as antigas aulas régias 

financiadas pelo subsídio literário. As Províncias, equilibrando-se entre as frágeis demandas 

por escolas primárias e os recursos financeiros propiciados pelos impostos por elas cobrados 

sobre suas mercadorias, expandiram lentamente a rede de estabelecimentos primários nas 

cidades-vilas, como preconizava a Lei do Ensino, de 15 de outubro de 1827. 
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Quanto ao ensino secundário, considerado preparatório para os poucos cursos 

superiores espalhados em algumas capitais, criaram-se nelas liceus e ateneus, insuficientes 

para a demanda; muitos estudantes acabaram se matriculando em colégios particulares, leigos 

ou religiosos. Completava o quadro da instrução pública provincial um grupo de escolas 

normais, onde se ofereciam cursos de formação para professores e professoras primárias.  

O resultado era desastroso: das crianças em idade escolar primária no final do século, 

nem 20% eram matriculadas e 90% da população do Brasil se afirmava analfabeta. A 

sociedade e a economia, ainda agrárias e recentemente desagravadas da escravidão, mas 

muito prósperas com a exportação de café e outras riquezas, não estranhavam nem se 

ressentiam dessa condição de atraso cultural.  

No século 20, principalmente depois de 1920, as condições econômicas e sociais 

mudaram, e muito. A imigração, a industrialização e a urbanização geraram novas exigências 

e novas ideias. Aprofundaram-se os problemas e conflitos e a educação foi escolhida como 

“solução para todos os males”. E, para potencializar o papel social da educação, nasceram 

juntas a ideia de Plano e de Conselho. 

A sociedade e a educação viviam, sob um caos, que precisava ser superado pela 

República da Ordem e Progresso, segundo os Pioneiros da Educação. Estes educadores 

escreveram em 1932 o documento “A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao 

governo”, com a intenção de oferecer diretrizes para uma nova política de educação. O 

documento ficou conhecido como o “Manifesto dos Pioneiros da Educação”.  

Com base neste documento, ficou evidente a necessidade de reorganizar a educação 

nacional, o que exigiria um Plano Nacional de Educação. E quem seria capaz de elaborar e 

coordenar a execução desse Plano? Somente um Conselho Nacional de Educação, um 

colegiado que teria a competência técnica e a legitimidade política para tarefa de tal 

envergadura. Assim, Conselho e Plano Nacional de Educação foram previstos pela 

Constituição de 1934 que, em seu Art. 152, define que compete ao Conselho Nacional de 

Educação, organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação, para ser 

aprovado pelo Poder Legislativo, e sugerir ao Governo as medidas que julgar necessárias para 

a melhor solução dos problemas educativos, bem como a distribuição adequada dos fundos 

especiais. O contexto político nacionalista caminhou, entretanto, noutra direção. Em 10 de 

novembro de 1937, Getúlio Vargas liderou o golpe do Estado Novo, que suprimiu as medidas 
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democráticas da Constituição de 1934 e substituiu-as por estruturas centralizadas e 

autoritárias.  

Com a redemocratização do país em 1946, previu-se na Constituição uma Lei de 

Diretrizes e Bases, que iria fundar um plano nacional e convocar um conselho para elaborá-lo. 

Entretanto, a tramitação foi perturbada pelo conflito entre os que defendiam a visão de 

educação como dever do Estado e os que a concebiam como dever da família. 

Aprovada a Lei nº 4.024, em dezembro de 1961, os educadores que ainda herdavam a 

proposta dos Pioneiros da Educação se apressaram em instalar o Conselho e elaborar o Plano 

Nacional de Educação (PNE). Nessa altura, 80% das matrículas do ensino primário e 50% do 

secundário pertenciam aos sistemas e redes estaduais; consequentemente, a maior parte dos 

recursos financeiros aplicados na educação brasileira não dependia de decisões da União. 

Estava na mão dos governadores dos Estados e sob a deliberação pedagógica dos Conselhos 

Estaduais de Educação.  

O PNE limitou-se a reger os projetos e os recursos do Ministério da Educação. Mesmo 

assim, havia um norte a seguir, discutido e decidido pelo Conselho Federal de Educação 

(CFE). Mais uma vez, foi curto o período de elaboração democrática das políticas de 

educação: em 31 de março de 1964 sobreveio o golpe que instalou a Ditadura Militar. Daí por 

diante, o Conselho Federal de Educação tornou-se cada vez mais cartorial e burocrático, com 

poder para discutir, mas não para decidir, políticas educacionais. O poder de exemplaridade 

foi forte: nos estados, os conselhos estaduais seguiram este caminho, reduzindo seu papel a 

autorizar e reconhecer cursos e escolas ou a emitir pareceres e resoluções que reproduziam a 

legislação da ditadura, inclusive as reformas do Ensino Superior (1968) e do ensino de 1º e 2º 

graus (1971).  

O poder de planejar concentrou-se no Ministério do Planejamento, e o Ministério da 

Educação limitava-se a se incluir como um setor do governo central nas diretrizes plurianuais 

de governo, submetendo metas educacionais aos objetivos estratégicos do desenvolvimento e 

da segurança nacionais. 

Sobreveio, então, o lento período de redemocratização, caracterizado pela distensão 

gradual dos controles autoritários centrais e pela proliferação de experiências criativas nas 

periferias. Isso explica não só a inexistência do Plano Nacional de Educação, como a 

deterioração da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) então vigente, principalmente quanto ao 
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mandamento da profissionalização compulsória dos brasileiros no nível do ensino de 2º grau, 

uma das políticas mais ousadas e esdrúxulas do regime militar.  

Enquanto isso, em muitos Estados como o Rio de Janeiro, foram criados por Darcy 

Ribeiro, durante o governo de Leonel Brizola, os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEPs) Eram escolas de período integral (8 às 17h), com capacidade para abrigar 1000 

alunos. Em muitos municípios, multiplicaram-se as inovações e instalaram-se núcleos de 

discussão liderados por sindicatos, educadores e administradores. Surgiu nessa época, por 

exemplo, a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime). Nesse 

contexto, surgiram os Planos Estaduais de Educação (PEE) e os Planos Municipais de 

Educação (PME) e se instalaram os Conselhos Municipais de Educação (CME), alguns 

deles implicados também no planejamento de políticas educacionais. O avanço definitivo, 

entretanto, viria com a Constituinte de 1988. 

 

3. O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1988).  

 

Essa afirmação democraticamente contundente encerra o longo período em que 

imperaram os modelos elitista e seletivo da educação. Os artigos subsequentes: 

 explicitam os deveres do Estado e os princípios que regem o processo de ensino,  

 afirmam a autonomia das universidades,  

 garantem o financiamento da gratuidade de todas as escolas públicas, por meio de 

impostos vinculados,  

 asseguram a coexistência de instituições públicas e privadas,  

 indicam a necessidade de se fixarem conteúdos mínimos para o Ensino 

Fundamental obrigatório, e 

 estabelecem o regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal 

e os municípios como regra de articulação entre os respectivos sistemas de ensino. 
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O art. 214 operacionaliza a proposta de educação: “A lei estabelecerá o plano nacional 

de educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à:  

I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar; 

III – melhoria da qualidade do ensino; 

IV – formação para o trabalho; 

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País”. 

 

Observe-se que a Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 1988. O 

Plano Nacional de Educação, como peça estratégica e programática das três esferas de 

governos – distribuindo responsabilidades e recursos para garantir a integração das ações – se 

constituía num imperativo de urgência, sem o qual os direitos individuais e sociais, inclusive 

os mais explícitos, corriam o risco de ficar inadimplentes, como aconteceu com o primeiro 

objetivo do PNE, a erradicação do analfabetismo.  

O que teria atravessado o caminho da elaboração do PNE, de 1988 a 2001? O art. 22 

da mesma Constituição Federal, em seu inciso XXIV, pontifica: “Compete privativamente à 

União legislar sobre: diretrizes e bases da educação nacional”. Sem a LDB, era praticamente 

impossível se elaborar o PNE sob forma de lei. Ora, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional tramitou vagarosa e conflitivamente na Câmara dos Deputados, de 1988 a 1993, 

recebeu substitutivo castrador no Senado e só teve o texto revisto e aprovado na Câmara no 

final de 1996. Em 20 de dezembro, foi sancionada, sem vetos, pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, como a Lei n. 9.394. Na LDB, a expressão “Plano Nacional de Educação” 

aparece duas vezes:  

 

Artigo 9º. A União incumbir-se-á de: 

I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios; [...] 

Art. 87 É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação 

desta Lei: 

§ 1º A União, no prazo de um ano, a partir da publicação desta Lei, encaminhará ao 

Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 

dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos (BRASIL, 1996). 

 

Mesmo com esses prazos explícitos, somente em fevereiro de 1998 foi protocolado na 

Câmara dos Deputados o projeto de lei, oriundo do Poder Executivo, estabelecendo o PNE. 
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Dias antes, por iniciativa de deputados do Partido dos Trabalhadores, havia dado entrada na 

Casa um projeto que apresentava a versão da sociedade civil do mesmo Plano. Os dois 

projetos tramitaram em conjunto, tendo como relator o deputado Nelson Marchezan, que 

construiu um substitutivo a partir do texto governamental, aproveitando elementos do outro 

projeto e, principalmente, subsídios de dezenas de audiências públicas e contribuições de 

especialistas. Remetido ao Senado no final de 2000, teve rápida tramitação e em nada foi 

modificado, o que permitiu sua sanção, com nove vetos, em 9 de janeiro de 2001. Finalmente, 

depois de quinhentos anos, o País contava com um Plano Nacional de Educação. 

A colaboração dos estados e dos municípios se expressou em duas vias: pelos 

subsídios colhidos na fase de elaboração e tramitação, principalmente do Conselho de 

Secretários Estaduais de Educação (CONSED) e da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME) e pelo desdobramento do Plano Nacional em Planos 

Estaduais e Municipais, previsto no art. 2º da Lei n. 10.172: “A partir da vigência desta lei, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de 

Educação, elaborar planos decenais correspondentes.”  

Observamos que, corretamente, a lei não estabelece um processo de elaborações 

sucessivas, primeiro dos PEE e, depois, dos PME. Também não se prescreve a concomitância 

na elaboração dos Planos. É que prevalece a autonomia dos entes federados, submetidos, aí 

sim, às diretrizes legais (LDB) e operacionais (PNE) geradas pela União.  

Seria desejável a construção concomitante, em cada Estado, do Plano Estadual de 

Educação - PEE - e dos respectivos Planos Municipais de Educação - PME - ou, pelo menos, 

dos planos de Educação dos municípios que aderissem ao processo de elaboração comum. Tal 

desejo não se concretizou, na maioria dos casos. A elaboração de um PME, anteriormente ao 

respectivo PEE, é possível e legal, mas enfrenta muitas dificuldades, principalmente em razão 

de todas as responsabilidades e alguns encargos financeiros serem comuns ou compartilhados.  

Sem uma predefinição – um “acerto por cima”, como aconteceu com o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério  

(FUNDEF, Lei nº 9.424, de 24/12/96) ou uma divisão clara e mútua de encargos –, algumas 

demandas ficarão sem respostas definidas, o que compromete a consecução das metas 

nacionais já estabelecidas. Também contribuíram, até agora, para essa “perplexidade” a falta 

de prazos legais para a elaboração dos PEE e dos PME, celebrada por muitos como 
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estrategicamente correta, e a omissão do MEC em coordenar ou, pelo menos, monitorar o 

processo.  

Esse papel da União está explícito nos Arts. 3º e 4º da Lei: 

 

Art. 3º A União, em articulação com os estados, o Distrito Federal, os municípios e a 

sociedade civil, procederá a avaliações periódicas da implementação do Plano 

Nacional de Educação. [...] 

Art. 4º A União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação e estabelecerá os 

Mecanismos necessários ao acompanhamento das metas constantes do Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2001). 

 

A primeira avaliação obrigatória do PNE está prevista no § 2º do art. 3 para o ano de 

2004, cabendo ao Congresso Nacional aprovar as medidas legais decorrentes, com vistas à 

correção de deficiências e distorções.  

Parece óbvio que até o fim de 2003 deveriam estar elaborados e aprovados pelas 

respectivas Assembleias e Câmaras Municipais os 26 PEE e os 5.561 PME, bem como o 

Plano de Educação do Distrito Federal. Sem isso, metas muito objetivas, como o atendimento, 

até 2005, de 30% das crianças até três anos de idade em creches e de 50% dos brasileiros com 

mais de 15 anos de idade sem conclusão do Ensino Fundamental em programas de educação 

de jovens e adultos, ficarão comprometidas pela falta de investimentos e ações integradas 

entre a União, os estados e os municípios. Trata-se de grandes números - 4 milhões de 

crianças e 30 milhões de jovens e adultos – que exigem esforços maciços e coordenados, 

como parece estar acontecendo esse ano no caso dos analfabetos, que se pretende, pelo PNE, 

serem reduzidos a zero até 2010, e, pela intenção do atual governo, em 2007.  

Fica claro, portanto, que a opção política do Brasil quanto ao futuro da educação de 

seu povo, expressa em Lei, é que se implementem as diretrizes, os objetivos e as metas do 

PNE por meio das ações dos PEE e dos PME. No caso dos Planos Municipais de Educação, 

de quem é a responsabilidade por sua elaboração, execução e avaliação? 

 

4. O PAPEL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

 

Antes de responder a essa que é a questão central do texto, ainda é necessário registrar 

uma peculiaridade crucial de cada PME. O Plano Municipal de Educação não é um plano de 

governo para a educação do Município nem um plano de Estado para a rede municipal de 

ensino. Ele é um plano de Estado para toda a educação e no Município. No início de cada 
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mandato, o prefeito tem a obrigação de estabelecer diretrizes, objetivos e metas para a rede 

municipal de ensino nos próximos quatro anos: esse seria o plano de governo, que durante a 

campanha eleitoral se apresentava sob a forma de plataforma.  

O PME, além de ter uma duração que transcende pelo menos a dois mandatos, abarca 

não somente os órgãos e as escolas da rede municipal, como toda a educação escolar no 

município e a educação do município. Por exemplo, embora a Prefeitura não seja responsável 

pela oferta de Ensino Médio e educação superior (em geral atendidos pelo estado ou pela 

União), o PME tem que estabelecer diretrizes e metas para o Ensino Médio e para a educação 

superior no município, negociando ações e recursos das esferas competentes e, 

principalmente, dialogando com os munícipes que se candidatam a esses níveis de 

escolarização. É evidente que o PME vai se preocupar e estabelecer um cronograma das ações 

e dos recursos para sua rede de educação infantil, de Ensino Fundamental, de educação 

especial e de educação de jovens e adultos. Mas nenhum nível ou modalidade – ou seja, 

nenhum cidadão – pode ser um estranho ou um desconsiderado no PME. Isso leva a uma 

reflexão mais profunda: o PME precisa pensar a “educação do Município” como um ser 

coletivo, que busca sua vocação econômica, que cresce cultural e tecnologicamente, que se 

expressa como uma “comunidade educativa”.  

Essas reflexões nos aproximam do sujeito que estamos a construir desde o início deste 

texto: o Conselho Municipal de Educação.  

Ele deve ser a caixa de ressonância de todas as demandas, de todos os problemas, de 

todas as reflexões que se produzem no Município quanto à educação de seus cidadãos, de suas 

cidadãs e da própria comunidade. 

O papel de coordenar a elaboração, de executar as ações necessárias à construção e 

posterior execução e avaliação do PME é da Secretaria Municipal de Educação (SME), 

liderada pelo prefeito e subsidiada pela Câmara Municipal. Mas, havendo um Conselho 

Municipal de Educação, com poder normativo ou somente consultivo, é dele o papel 

primordial de inspirar, incentivar, cobrar e orientar todo o processo de elaboração, execução e 

avaliação do PME. Não tem sentido o Conselho querer usurpar da SME o papel de comando e 

coordenação de todo o processo. Mas a ausência do Conselho, de seu constante 

acompanhamento do processo, pode acarretar a desqualificação da construção do PME. 

Assim como pode-se ter na escola ensino sem aprendizagem, no PME pode-se ter palavras e 

propostas sem sentido, sem amarração legal e pedagógica, sem viabilidade social e 
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econômica. A ação permanente do CME visa a garantir não somente a qualidade do 

processo – na sua democracia e cientificidade – mas também a qualidade do produto. É 

o que vamos detalhar nas seções finais deste documento. 

 

5. O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ELABORAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

A elaboração do PME passa, necessariamente, por algumas etapas: 

a) Constituição do Fórum e da Comissão de Redação; 

b) Redação do Regimento do Fórum e Cronograma de Trabalho; 

c) Estudo das Bases Legais; 

d) Diagnóstico; 

e) Discussão das Metas, Estratégias, Ações e Recursos; 

f) Tomada de Decisões; 

g) Redação do Projeto de Lei; 

h) Envio da Mensagem à Câmara Municipal; 

i) Acompanhamento da Tramitação e Aprovação. 

 

O Conselho Municipal de Educação, no todo ou em parte, constitui-se ator nato do 

Fórum, ou seja, da instância deliberativa da elaboração do PME. Alguns de seus membros 

mais qualificados podem e devem participar da Comissão de Redação.  

          A primeira tarefa do Fórum é a elaboração do seu Regimento e do Cronograma de 

Trabalho. A Secretaria Municipal de Educação coordena essa tarefa, ouvindo a todos, 

especialmente ao Conselho. A segunda tarefa do Fórum é o estudo das bases conceituais e 

legais do Plano Municipal de Educação. A condução de tal estudo será função do Conselho, 

como órgão mais qualificado e competente para esclarecer todos os membros do Fórum 

sobre: 

 Legislação Federal (Constituição, LDB e Lei nº 10.172);  

 Estadual (Constituição Estadual e leis que disciplinam o sistema estadual de 

educação); 

 Municipal (Lei Orgânica do Município e legislação pertinente).  
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O CME procurará ter e colocar à disposição de todos textos de especialistas sobre a 

matéria, principalmente sobre o processo de elaboração e as dificuldades do caminho. É 

importante ter como objetivo que todos os membros do Fórum, inclusive os que não são 

profissionais da educação, se informem e se capacitem para as tarefas subsequentes, que 

exigem certo domínio da realidade municipal sob o ângulo científico. 

O diagnóstico, numa perspectiva histórica e atual, compreende pelo menos três 

trabalhos: um levantamento da realidade sócio econômica do município, um minicenso 

das demandas educacionais e uma discussão sobre os principais problemas da área 

educacional. O CME poderá ser o formulador dos mecanismos, dos instrumentos e das ações 

desse diagnóstico, assessorado por técnicos da SME e de outros setores da Prefeitura. 

A próxima etapa, de discussão das metas, das estratégias e dos recursos, pode ser 

feita em sessões internas do Fórum e numa Conferência Municipal, precedida ou não de Pré-

Conferências, se o tamanho do município ou a importância de certos temas assim o exigirem. 

Embora a SME seja a coordenadora das atividades dessa etapa, o CME deverá estar 

continuamente presente, emitindo opiniões, esclarecendo dúvidas, mantendo a discussão no 

leito dos objetivos do processo. Nessa fase, eclodirão os conflitos de interesses divergentes, 

principalmente de sindicatos e de setores da oposição, que devem ser devidamente respeitados 

e potencializados, sem prejuízo do avanço do processo. Se o CME tiver um perfil bem 

representativo das forças municipais, sua atuação facilitará o caminho. 

A próxima fase é a mais delicada do processo. As demandas costumam ser crescentes 

em quantidade e qualidade e os recursos, escassos. Decisões, mais ou menos generosas, têm 

que ser tomadas quanto a metas de atendimento, a estratégias alternativas que envolvem 

concepções pedagógicas conflitantes, a ações que contemplam interesses e reivindicações 

de setores mais ou menos representativos no Fórum. O papel do CME, nesse momento, é o 

de ser moderador, levantando o máximo possível os diversos aspectos e consequências das 

decisões a serem tomadas.  

Alguns membros do CME podem ter qualificações especiais para dar agilidade ao 

processo, e deverão se empenhar para tanto, sem querer assumir o comando do processo. A 

presença de um vereador da Comissão de Educação da Câmara no Fórum e, também, na 

Comissão de Redação, poderá antecipar entendimentos, agilizar o processo e aperfeiçoar o 

produto final. 
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6. O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME) E A IMPLANTAÇÃO DO 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Para a implantação ou execução das estratégias e ações do PME, a ação do CME 

dependerá de seu caráter: sendo o município cabeça de sistema de ensino, o CME será 

normatizador, além de órgão de consulta e assessoria; não o sendo, as normas estarão dadas 

pelo Conselho Estadual, cabendo ao CME interpretá-las na função consultiva junto à SME. 

De qualquer forma, o principal papel do CME é o incentivo político-pedagógico, o apoio 

contínuo e presencial às ações previstas nos cronogramas do PME em sua versão final, 

aprovada pela Câmara Municipal.  

Depois de aprovado o PME, não terá muito sentido o que infelizmente está ocorrendo 

no cotidiano de alguns municípios: o CME constituir-se um órgão de oposição sistemática às 

políticas e às ações da SME. Esse conflito precisa ser resolvido e superado durante o processo 

de elaboração do PME, principalmente no momento das discussões. Espera-se que os 

conselheiros, pela sua formação e vivência, possam ser elementos críticos de toda a realidade 

municipal, inclusive da educação como se dá no cotidiano das escolas e da SME; mas que 

sejam, acima de tudo, estudiosos da realidade educacional e promotores das soluções de seus 

problemas.  

O contrário, ou seja, um alinhamento sistemático, acrítico e incondicional dos 

conselheiros a todas as posições do Executivo, é mais indesejável ainda. Pela sua natureza e 

composição representativa da totalidade do município, o CME necessariamente terá posições 

conflitantes com a SME e a Prefeitura. No percurso da execução do PME, não faltarão 

momentos de priorização de uma ação em detrimento de outra – ambas previstas nos 

cronogramas do Plano -: a mediação do CME será fundamental para garantir a credibilidade, a 

longevidade e o aperfeiçoamento do PME. 

 

7 O CME E A AVALIAÇÃO DO PME 

Aqui chegamos ao papel crucial do CME quanto ao PME: sua avaliação. É 

fundamental que, concluída a tramitação e aprovada a lei do PME, se constitua um Fórum 

permanente para seu acompanhamento e avaliação. Nos municípios onde existe um CME bem 

representativo e estruturado, com alguma autonomia financeira (ser unidade orçamentária, 
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com dotação, por exemplo, correspondente a 1% dos recursos vinculados à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino), ousar-se-ia dizer que esse Fórum deve ser o próprio Conselho.  

Onde o CME for pouco representativo, ou estiver fragilizado, mais do que inventar 

outro órgão para avaliar o PME, não seria o caso de avaliar o próprio CME e torná-lo digno 

de tempos mais democráticos e de uma educação municipal de maior qualidade? E o que dizer 

dos municípios onde não existe o CME? Não há momento melhor do que este para criá-lo, 

mesmo que seja um pequeno embrião, um grupo pequeno, mas aguerrido, que aceite o desafio 

de contribuir para a elaboração do Plano Municipal de Educação. Para tanto, não faltarão 

apoio e acolhimento por parte da União Nacional dos conselhos municipais de Educação e das 

instâncias de Estado e da sociedade civil que acreditam na participação popular como 

construtora da educação da sociedade. 
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