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União dos Dirigentes Municipais de Educação 

do Estado de São Paulo 

  
 

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022. 

 
 

 

Ofício Presidencial 11/2022 

 
Assunto: Apoio à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, seccional São Paulo – UNCME/SP 

na promoção e no processo de organização das etapas municipais e ou, intermunicipais, regionais e estadual da 

IV Conferência Nacional de Educação – CONAE 2022 

 
 

A União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (UNDIME-SP), representante 

legal da educação pública municipal, que congrega os 645 Dirigentes Municipais de Educação da unidade 

federativa paulista, e que, dentre os seus princípios, tem a finalidade de construir consensos por meio da gestão 

democrática, impessoal e de máxima autonomia frente aos governos, diante da realização da IV Conferência 

Nacional de Educação (CONAE 2022), promovida pelo Fórum Nacional de Educação (FNE), afirma o 

compromisso de apoiar a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, seccional São Paulo – 

UNCME/SP, em regime de colaboração e cooperação, na promoção e no processo de organização das etapas 

municipais e ou, intermunicipais, regionais e estadual da IV Conferência Nacional de Educação – CONAE 

2022. 

 

A UNCME de São Paulo é a instituição responsável que representa os Conselhos Municipais de 

Educação, bem como os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, e tem o objetivo de 

incentivar e orientar a criação e o funcionamento destes órgãos de Estado da política pública da Educação, 

pautando sua atuação nos princípios da universalização do Direito à Educação, da gestão democrática e da 

inclusão social. 

 

Em setembro de 2021, a UNCME/SP assumiu a responsabilidade de organizar a CONAE 2022, no 

âmbito da unidade federativa paulista, e de mobilizar as redes públicas sobre a importância e necessidade da 

realização e concretização do movimento que, nesta edição, traz a “Inclusão, Equidade e Qualidade: 

compromisso com o futuro da educação brasileira” como tema central do diálogo democrático em prol da 

qualidade social da Educação paulista e brasileira.  

 

No fim de dezembro de 2021, com o propósito de facilitar e propiciar mais tempo para a organização da 

conferência, o Fórum Nacional de Educação deliberou sobre a prorrogação da CONAE 2022, no estado de São 

Paulo, sendo 31 de março de 2022 a data limite para as conferências a níveis municipais/intermunicipais,  
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e 30 de junho de 2022 a data impreterível para a Conferência Estadual.  

Assim, mais uma vez, a Undime São Paulo, em conjunto com as demais instituições de governo, reitera 

o compromisso de apoiar a UNCME paulista na realização da Conferência Nacional de Educação (CONAE 

2022).  

 

Informações sobre a CONAE 2022 podem ser encontradas em: 

https://sites.google.com/view/polosdauncmesp/conae-2022/boletins-conaesp?authuser=0 

 

Milton Herrera - Coordenador Estadual da UNCME/SP - E-mail: milton@uncmesp.org; 

 

Equipe CONAE/SP - E-mail: conae.uncmesp@gmail.com. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Márcia Bernardes 

Presidente da UNDIME-SP 

DME de Mairiporã-SP 
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