
PORTARIA Nº 1217 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Dispõe sobre a nomeação das comissões para 

organização do Fórum Municipal de Educação. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere o Art. 94, inciso IX da Lei Orgânica do Município, resolve: 

 

Art. 1º- Fica sob a incumbência da Secretaria Municipal de Educação a realização da 

Conferência Municipal de Educação que deverá acontecer até 17 de dezembro de 2021. 

Para auxílio na organização da Conferência Municipal ficam criadas as Comissões: 

 

1) Comissão Especial de Mobilização 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 técnico; 

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)Amauri Alves Ferreira – CPF – 614.282.646-04 (amauri.ferreira@educacao.mg.gov.br) 

b)Adriana Aparecidade Oliveira – CPF – 069.209.456-30 (anadric_oliveira@hotmail.com) 

c) Carla Rezende de Castro – CPF – 042.702.226-62 (carlarezendecastro@hotmail.com) 

d) Miris Luana Rezende – CPF – 098.393.906-35 (mirisluana@hotmail.com) 

 

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 seguintes membros: 

a)Letícia Ferreira Martins – CPF – 015.284.556-90 

(leticia.ferreira.martins@educacao.mg.gov.br) 

b) Sunara Freitas Castanheira – CPF – 050.056.076-50 (sunarafc@hotmail.com) 

c)Laisdo Nascimento Borges Ferreira – CPF – 091.789.326-37 

(laissborges@hotmail.com) 

d) Ione Maria Ferreira Costa – CPF – 145.969.976-91 (ione.fcosta@hotmail.com) 

 

Art. 2º- A comissão organizadora deverá adotar todas as medidas sanitárias 

necessárias para a realização do evento durante o momento pandêmico em que 

vivemos. 

Art. 3º- Após a definição da data da conferência a comissão organizadora dará ampla 

publicidade ao evento. 

Art. 4º- Realizada a conferência municipal fica a cargo da comissão organizadora a 

eleição dos delegados que participarão do Fórum Nacional de Educação. 

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Comendador Gomes, 17 de novembro de 2021. 

 
  

JERONIMO SANTANA NETO 
Prefeito Municipal 

 


