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RESUMO 
O presente artigo demonstra o perfil de representatividade e funções dos Conselhos Municipais de 
Educação, a partir de dados do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- publicados em 
2007 e de pesquisa de campo realizada nos conselhos municipais do estado de Sergipe em 2009. No 
estado de Sergipe as funções dos conselhos variam entre fiscalização, mobilização, deliberação, 
consultoria e/ou proposição. Sobre a caracterização da representação da sociedade civil e do Estado foi 
possível verificar que a maioria dos conselhos é paritário, ou seja, tem a mesma quantidade de 
representantes da sociedade civil e do estado, o que é um importante fator para permitir adequada 
participação da comunidade na política educacional e promover a gestão pública participativa. É 
traçado um comparativo entre ambas as pesquisas de modo analisando as mudanças e continuidades 
no perfil dos Conselhos Municipais de Educação em Sergipe. 
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ABSTRACT 
This article presents a profile of representativeness and functions of the Municipal Councils of 
Education, using data from the IBGE-Brazilian Institute of Geography and Statistics-  published in 
2007 and field research conducted in the municipal councils of the state of Sergipe in 2009. In the 
state of Sergipe the functions of councils diversifies between monitoring, mobilization, deliberation, 
consulting and / or proposition. On the characterization of the representation of civil society and the 
state it was possible to verify that the great marjority of the councils are bipartite, in other words, it has 
the same number of representatives of civil society and state, which is an important factor to allow  
adequate community participation in educational policy and promote public management. It's drawn a 
comparison between both surveys so analyzing the changes and continuities in the profile of the 
Municipal Councils of Education in Sergipe. 
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Introdução 

 

Os Conselhos Municipais de Educação – CME’s são considerados formas de 

organização administrativa que possibilitam a participação do povo na gestão da política 

educacional, configurando-se como órgãos administrativos com representação paritária entre 

sociedade civil e poder público.  

Os CME’s regulamentam as ações das Secretarias Municipais de Educação, 

deliberando ou não, reivindicações feitas pela população e pelas demandas elencadas em cada 

reunião de conselho. De forma geral, os conselhos têm caráter deliberativo e co-gestor, 

podendo também ter função mobilizadora, fiscalizadora e consultiva.  

Este trabalho apresenta o perfil de representatividade e funções dos Conselhos 

Municipais de Educação Sergipanos, a partir de uma relação entre dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE publicados em 2007 e dados de pesquisa de 

campo realizados em 2009.  

É importante apresentar algumas considerações sobre os dados oficiais do "Perfil dos 

Municípios Brasileiros 2006” (IBGE, 2007), que teve como objetivo a identificação de 

registros administrativos da gestão pública municipal e especificicamente sobre a educação 

foram identificados dados que examinaram "(...) a capacidade institucional local de formular e 

gerir políticas públicas educacionais, desenvolver ações, programas, projetos e a cooperação 

na educação, além de uma gestão participativa na área” (IBGE, 2007, p. 18). 

Foi a primeira vez que o Instituto se dedicou mais detalhadamente sobre os dados de 

educação. A idéia  de que o Perfil objetiva consolidar informações que deem suporte para a 

avaliação e monitoramento da gestão pública municipal, pode ser percebida pelos dados 

estatísticos e cadastrais atualizados, que proporcionam indicadores para avaliação e 

monitoramento. É importante ressaltar, que o questionário do IBGE foi aplicado entre 

setembro de 2006 e janeiro de 2007, e a pesquisa de campo foi realizada entre 2008 e 2009, o 

que explica a identificação de dados diferentes dos apresentados pelo Instituto.  

De acordo com o IBGE (2007), dos 75 municípios sergipanos, 29 deles (ou 38,66%) 

tinham conselhos municipais em funcionamento, sendo que 74% dos 29 municípios, eram 

conselhos paritários, ou seja, tinham sua composição constituída por membros que 

representavam equitativamente o governo e a sociedade civil, assim como 13,79% dos 

conselhos tinham mais representantes da sociedade civil e 17,24% deles tinham maior 

representação do governo.  
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Um aspecto significativo que os dados do IBGEi permitem identificar refere-se ao fato 

de que mais de 70% dos conselhos se caracterizavam simultaneamente como consultivos 

(82,76%), deliberativos (86,21%), normativos e fiscalizadores (72,41%), conforme pode ser 

visualizado na Tabela I. 

 

Tabela I – Características dos Conselhos Municipais de Educação em Sergipe em 

comparação ao Nordeste e ao Brasil – 2006 

Caráter do conselho 

Total de 

municípios 

Total de 

municípios 

com 

conselhos 

Conselhos 

Paritários 

Conselhos 

com maior 

representa-

ção da 

sociedade 

civil 

Conse- 

lhos com 

maior 

representação 

governamen-

tal 

Consulti-

vo 

Deliberati-         

vo 

Norma- 

tivo 

Fiscaliza-

dor 

Brasil 
5 564 

(100%) 

3 760 

(67,57%) 

2 648 

(70,42%) 

608 

(16,17%) 501 (13,32%) 

2 973  

(79,06%) 

2 844 

(75,63%) 

2 291 

(61,09

%) 

2 728 

(72,55%) 

 

Nordeste 

 

1 793 

(100%) 

 

1 058 (59%) 

 

791 

(74,76%) 

 

143 

(13,51%) 

 

121 (11,43%) 

 

788 

(74,48%) 

 

822 

(77,69%) 

 

658 

(62,19

%) 

 

779 

 (73,62%) 

Sergipe 

75 

(100%) 29 (38,66%) 

20 

(68,96%) 4 (13,79%) 5 (17,24%) 

24 

(82,76%) 

25 

(86,21%) 

21 

(72,41

%) 

21 

(72,41%) 

Fonte: MARQUES, 2009. 

 

Em comparação ao Brasil e ao Nordeste, a situação dos conselhos municipais de 

educação sergipanos é negativa, pois enquanto no Brasil 67,57% dos municípios têm 

conselhos municipais de educação e no nordeste há 59%, em Sergipe apenas 38,66% dos 

municípios possuem conselho municipal de educação. Sobre a paridade de representação nos 

conselhos, da sociedade civil e do governo, há uma média na comparação: em Sergipe 

68,96% dos conselhos são paritários, enquanto que no Nordeste são paritários 74,76% e no 

Brasil, 70,42% dos conselhos têm representação equilibrada entre os representantes da 

sociedade civil e os representantes governamentais. A proporção de conselhos com mais 

representantes da sociedade civil em Sergipe é de 13,79%, enquanto no nordeste é de 13,51% 

e no Brasil é de 16,17%.  

Sobre a maior representação governamental, a proporção também é negativa para 

Sergipe, quando a paridade dos representantes ou a maior representação da sociedade civil é 

vista como mais adequada para os processos de deliberação e o amadurecimento democrático. 
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Com 17,24% de seus conselhos tendo mais representantes do governo do que da sociedade 

civil, Sergipe fica em desvantagem em relação ao Nordeste, cuja média de conselhos com 

maior representação governamental é de 11,43% e a média nacional é de 13,32%. 

Já em relação às funções dos conselhos municipais de educação, em janeiro de 2007 a 

relação entre Sergipe, o Nordeste e o Brasil é mais equilibrada. Nas 4 funções abordadas pelo 

IBGE, a consultiva, a deliberativa, a normativa e a fiscalizadora, a relação entre Sergipe, o 

nordeste e o Brasil é a seguinte:  

 

Tabela II - Comparação entre o percentual de Conselhos Municipais de Educação em 

relação ás suas funções, em Sergipe, no Nordeste e no Brasil. 

Funções/Região Sergipe Nordeste Brasil 

Consultiva 82,76% 74,48% 79,06% 

Deliberativa 86,21 77,69% 75,63% 

Normativa 72,41% 62,19% 61,09% 

Fiscalizadora 72,41% 73,62% 72,55% 

Fonte: MARQUES, 2009. 

 

Uma situação que merece atenção é a da participação dos representantes de sindicatos 

de educação nos CME’s, dos representantes dos servidores das escolas públicas, dos 

representantes do Conselho de direitos da criança e adolescentes e/ou de conselhos tutelares, 

assim como a análise comparativa entre a situação sergipana, nordestina e brasileira, 

conforme a identificação na Tabela III.  

Em 3760 municípios brasileiros que tinham conselhos municipais de educação em 

funcionamento, em 40,48% deles (1.541 conselhos) está caracterizada a participação de 

representantes de sindicados de professores nos conselhos de suas cidades. No nordeste, essa 

proporção é um pouco maior, se configurando em 59,92% dos conselhos e em Sergipe, a 

proporção aumenta também, e de forma ampla, para 82,76% nos conselhos municipais em 

funcionamento no Estado. 
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Tabela III – Composição dos Representantes dos Conselhos Municipais de Educação 

conforme IBGE – 2006, Comparação entre Brasil, Nordeste e Sergipe. 

Composição do conselho 

Nº de CME’s 

Representante de 

sindicato de 

profissionais da 

educação 

Representante dos 

servidores das escolas das 

redes municipal e estadual 

Representantes do Conselho de 

Direitos da Criança e do Adolescente 

e/ou Conselho Tutelar 

Outros 

Brasil 3.760 

(100%) 1 541 (40,98%) 

1 981 

(52,68%) 

897 

(23,85%) 

1 225 

(32,57%) 

Nordeste 

1.058(100%) 634 (59,92%) 

547 

(51,70%) 

225 

(21,26%) 

382 

(36,10%) 

Sergipe 29 

(100%) 24 (82,76%) 13 (41,37%) 5 (17,24%) 9 (31,09%) 

Fonte: MARQUES, 2009. 

 

A tabela III também permite observar a representação dos servidores de escolas 

públicas que na comparação entre Sergipe, Nordeste e Brasil é inversa à representação dos 

sindicatos: os servidores de escolas estão representados em 41,37% dos CME’s no Brasil, em 

51,70% dos conselhos no Nordeste e 41,37% dos CME’s do estado de Sergipe.  

Também constitui essa caracterização a representação dos Conselhos da Criança e 

Adolescente e/ou Conselhos tutelares, sendo a configuração a seguinte: no Brasil esses 

conselhos atuaram em apenas 23,85% dos CME’s, no Nordeste em 21,26% e no estado 

sergipano em 17,24% dos conselhos em funcionamento em janeiro de 2007. 

Os motivos para essa configuração da participação dos servidores e dos conselhos, 

indicados na comparação entre a federação, a região e o estado não são claros, mas as 

pesquisas no estado de Sergipe permitem inferir que a participação do sindicato estadual dos 

professores no Estado sergipano, além de muito bem organizada, é atuante em praticamente 

todos os conselhos municipais de educação – ou seja, em todos os municípios onde há 

conselhos municipais de educação instalados e em funcionamento, o que pode explicar por 

que, ao contrário das outras representações que caem em relação ao Brasil e ao Nordeste, a 

representação do sindicato dos professores, aumenta significativamente no estado de Sergipe.  

Algo importante para se pensar e para ser foco de outros estudos, refere-se à opção do 

IBGE em identificar esse tipo de representação (sindicato de profissionais da educação; 

servidores das escolas das redes municipal e estadual; Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente e/ou Conselho Tutelar; outros) e não outra configuração, como por exemplo, os 

representantes de escolas privadas, das instituições de ensino superior, representantes de pais 
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e alunos, entre várias outras representações que efetivamente caracterizam os CME’s, mas 

que não foram identificados com o detalhamento que ocorreu com as outras categorias 

indicadas. 

Os dados do IBGE também apontaram a periodicidade em que as reuniões dos 

conselhos municipais de educação ocorreram, durante os 12 meses que antecederam a 

realização da pesquisa, entre novembro de 2006 e janeiro de 2007. 

 

Tabela IV - Periodicidade das reuniões realizadas em 2006, nos Conselhos Municipais de 

Educação no Brasil, no Nordeste e em Sergipe. 

Nº de 

CME’s 

Mensal ou 

menor 

Bimestral/ 

trimestral 

Quadrimestral 

a semestral 
Anual Irregular 

Não realizou 

reunião 

Brasil 3.760 

(100%) 

1 462 

(38,88%) 

1 131 

(30,07%) 

355 

(9,44%) 

106 

(2,81%) 

475 

(12,63%) 

228 

(6,06%) 

Nordeste 

1.058 (100%) 

449 

(42,43%) 

289 

(27,31%) 

87 

(8,22%) 

19 

(1,79%) 

130 

(12,28%) 

81 

(7,55%) 

Sergipe  

29 (100%) 

14 

(48,27%) 7  (24,13%) 1 (3,44%) 1  (3,44%) 4  (13,79%) 2  (6,89%) 

Fonte: MARQUES, 2009. 

 

Sobre essa questão da periodicidade chama-se atenção especificamente para os CME’s 

que, durante o ano de 2006, tiveram reuniões mensais. No Brasil, 38,88% dos conselhos se 

reuniram mensalmente; enquanto no Nordeste esse percentual aumentou para 42,43%. 

Também em Sergipe houve um maior índice do que a média nacional, caracterizando a 

realização de reuniões mensais em 48,27% dos conselhos em funcionamento.  

Em Sergipe, apesar de quase 50% dos CME’s terem reuniões mensais, percebe-se que 

houve situações negativas, também perceptíveis no nordeste e no Brasil como um todo: 

conselhos que tiveram a periodicidade de suas reuniões muito irregulares (Brasil, 12,63%; 

Nordeste, 12,28% e Sergipe, 13,79%), além dos casos em que os conselhos não realizaram 

reuniões: 6,06% no Brasil, 7,55% no Nordeste e 6,89% em Sergipe. 

É possível identificar que essa variação sobre a periodicidade das reuniões é um dado 

significativo na compreensão e análise dos CME’s, já que o seu funcionamento só é efetivado 

quando as reuniões ocorrem. As distâncias entre suas realizações comprometem seu sentido 

de gestão pública participativa, assim como o exercício de suas funções consultivas, 

deliberativas, normativas e fiscalizadoras. Isso para não citar a função mobilizadora que não 

foi trabalhada pelo IBGE no levantamento entre 2006 e 2007. No Brasil, os dados do IBGE 
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permitem identificar que mais de 60% dos CME passaram mais de dois meses sem efetivar 

suas funções. No Nordeste esse percentual foi de mais de 57% e em Sergipe isso ocorreu com 

50% dos Conselhos. Essa configuração permite propor que, apesar dos municípios terem 

direito e a garantia em ter autonomia em relação às configurações de seus conselhos, a 

caracterização de uma periodicidade mínima para as reuniões não deve ser uma delas.  

 

 

Os Conselhos Municipais de Educação Sergipanos em 2009.  

 

Os dados da pesquisa de campo demonstram uma ampliação significativa do número 

de municipios que em 2009 tinha conselhos de educação instalados e em funcionamento. Os 

dados da pesquisa de campo tiveram cinco fontes básicas: 1) documentos coletados 

diretamente nos Conselhos Municipais de Educação como leis, decretos, resoluções, atas de 

reuniões etc; 2) acompanhamento de reuniões de conselhos municipais de educação e de 

conferências intermunicipais e estadual de Educação; 3) realização de entrevistas e aplicação 

de questionários junto a conselheiros, técnicos dos conselhos municipais de educação; 4) 

comparação e parâmetro dos dados do IBGE (2007), contidos em "O Perfil dos Municípios 

Brasileiros 2006"; 5) documentos fornecidos pelo Conselho Municipal de Educação de 

Aracaju, que tinha a diretoria da UNCME-SE  (União Nacional dos Conselhos de Educação 

em Sergipe) nos últimos anos, assim como da atual UNCME –SE, arquivo individualizado de 

cada um dos conselhos municipais de educação existentes no Estado de Sergipe.  

A pesquisa de campo realizada em 2009 (MARQUES, 2009) permitiu verificar que no 

mínimo 15 conselhos municipais de educação foram criados de forma regulamentar depois de 

janeiro de 2007, quando o IBGE encerrou seu levantamento para a composição do “Perfil dos 

Municípios Brasileiros, 2006”. 

Em 2009 havia 05 conselhos desativados e todos criados antes de 2007. Foram 

criados, começaram a funcionar ou nunca tiveram suas atividades iniciadas, apenas as leis 

promulgadas, de acordo com informações da UNCME em Sergipe e dados fornecidos pelas 

Secretarias Municipais de Educaçãoii. Havia em 2009, 06 municípios que promulgaram suas 

leis de criação de seu CME, mas que estão passando por estruturação/capacitação e eleição 

para que as atividades sejam iniciadas em 2010. Não foram encontrados dados sobre 02 

municípios sergipanos e em 14 municípios foi verificado que estes ainda não constituíram 

conselhos municipais de educação, e neste sentido têm seu sistema educacional atrelado ao 
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Estado. Assim, a configuração dos municípios que possuem CME’s é de 48, número maior 

que o identificado no levantamento do IBGE, entre outubro de 2006 e janeiro de 2007. 

A partir dos dados levantados entre 2008 e 2009 e dos dados do IBGE (2007) a tabela 

a seguir foi elaborada para comparar as características dos CME’s, em suas diversas 

características. 

 

Tabela V – Características dos Conselhos Municipais de Educação em Sergipe: 

comparação entre dados do IBGE (2007) e dados de pesquisa de campo (2009) 

Caráter do conselho 

 
Total de 

municípios 

Total de 

municípios 

com 

conselhos 

Conselhos 

Paritário 

Conselhos 

com maior 

representação 

da sociedade 

civil 

Conselhos 

com maior 

representação 

governamen-

tal 

Consultivo Deliberativo Normativo Fiscalizador 

Dados 

IBGE 

(2007) 

75 

(100%) 

29 

(38,66%) 

20 

(68,96%) 4 (13,79%) 5 (17,24%) 

24 

(82,76%) 

25 

(86,21%) 

21 

(72,41%) 

21 

(72,41%) 

Dados 

da 

pesquisa 

de 

campo  

 

 

75 

(100%) 

 

 

48 

(64%) 

 

 

05 

(10%) 

 

 

14 

(29%) 

 

 

20 

(42%) 

 

 

36 

(75%%) 

 

 

40 

(83,33%) 

 

 

37 

(77,08%) 

 

 

38 

(79,16%) 

Obs: Na identificação dos dados da pesquisa de campo, não foi possível identificar a constituição de 

representatividade dos conselhos em 18,75% dos casos.   

Fonte: MARQUES, 2009. 

 

A comparação do quadro acima, apesar de identificar que houve um aumento no 

número de municípios que têm conselhos atuantes, demonstra também que houve uma 

diminuição de conselhos paritários, entre 2007 e 2009. Também permite observar que houve 

um aumento dos conselhos onde a sociedade civil tem maior representação, porém a mais 

significativa alteração ocorreu em relação à representação governamental.  

Enquanto que em 2007 (dados do IBGE) 68,96% dos municípios com CME’s eram 

paritários, os dados levantados em 2009 identificam que esse percentual caiu para 10%, uma 

diferença muito acentuada, em um espaço de menos de 2 anos. 

O percentual de conselhos com maior representação da sociedade civil passou de 

13,79% dos municípios com conselhos em 2007, para 29% dos conselhos em funcionamento 

em 2009 e o percentual de conselhos com maior representação governamental, que em 2007 

era de 17,24% passou para 42% em 2009. Um crescimento de mais de 100%. Isso pode ser 

explicado da seguinte maneira: além dos 15 novos conselhos criados depois do levantamento 

do IBGE (2007) terem maior representação governamental do que qualquer outro tipo de 
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representação há mudanças muito rápidas nas legislações que tratam da composição de 

representação dos órgãos e instituições que têm representação nos conselhos municipais de 

educação em Sergipe. Não foi encontrada na literatura discussão específica sobre essas 

mudanças na legislação. 

 

Gráfico 1 – Caracterização das funções dos conselhos municipais de educação em 

Sergipe em 2009 – parte I: funções consultiva, deliberativa, normativa e fiscalizadora. 

 
Fonte: MARQUES, 2009. 

 

O gráfico anterior permite observar que há um equilíbrio (diferença de menos de 10%) 

no exercício das quatro funções, identificadas pelo IBGE como as que caracterizam os 

CMES’. Entretanto, os conselhos municipais de educação, de acordo com a literatura, e de 

acordo também com o MEC, através de seu SICME, identificam muito claramente uma outra 

função que não foi abordada pelo IBGE e sobre a qual é importante discutir. A função 

mobilizadora que os conselhos têm, ou melhor, deveriam ter como instrumentos de gestão 

pública participativa, ou para viabilizar essa gestão compartilhada. De acordo com Bordignon  

“A função mobilizadora situa os conselhos como espaços aglutinadores dos esforços comuns 

do governo e da sociedade para a melhoria da qualidade da educação” (2009, p. 19). Ou como 

infere Oliveira, a função mobilizadora – nasce na perspectiva da democracia participativa, em 

que os colegiados de educação, concebidos como conselhos sociais, têm função de estimular a 

participação da sociedade no acompanhamento e controle da oferta dos serviços educacionais. 

(OLIVEIRA, 2008).  

77,08%

83,33%

75%

79,16%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%

normativa deliberativa consultiva fiscalizadora

Funções dos CME’s - I 
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Os dados da pesquisa de campo apontam que em Sergipe, dos municípios que têm 

conselhos municipais de educação em funcionamento, 47,91% ou 23 CME’s, têm a função de 

mobilizadora constituída legalmente em seus instrumentos de criação. É preciso registrar que 

essa função é pouco ou quase nunca exercida pelos conselhos, mesmo naqueles em que 

juridicamente há uma previsão para isso, o que foi possível identificar durante a análise dos 

questionários, as entrevistas e as conversas informais mantidas com os conselheiros 

municipais de educação.  

 

Gráfico 1 – Caracterização das funções dos conselhos municipais de educação em Sergipe em  

2009 – parte II: Funções Consultiva; deliberativa; normativa; fiscalizadora e mobilizadora. 

      Fonte: MARQUES, 2009. 

 

Os dados encontrados na pesquisa de campo não foram suficientemente significativos 

em termos de caracterização do estado sergipano para subsidiar a continuidade de uma 

comparação com os dados do IBGE (2007) sobre os representantes de escolas, representantes 

de Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente, assim como Conselhos Tutelares e os 

sindicatos. 

Registra-se aqui, mais uma vez, que sobre a representação dos sindicatos nos 

conselhos municipais de educação a opção do IBGE em identificar esse tipo de 

representaçãoiii e não outras, assim como sobre o papel do sindicato nos CME’s em Sergipe. 

Apesar de não ter sido possível correlacionar os dados sobre representação, as 

informações sobre periodicidade das reuniões obtidas na pesquisa de campo foram ricas e 

merecem um destaque. 
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Tabela VI - Periodicidade das reuniões realizadas pelos Conselhos Municipais de 

Educação em Sergipe: comparação entre IBGE (2007) e pesquisa de campo (2009) 

Nº de CME’s Mensal ou menor Bimestral/ trimestral Outros 

Sergipe (IBGE-2007) 

29 conselhos(100%) 14 (48,27%) 7(24,13%) 8(27,6%) 

Sergipe (Pesquisa de 

campo 2009)45 conselhos 

(100%) 

31  

(64,58%) 

12  

(25%) 

5 

(10,41%) 

Fonte: MARQUES, 2009. 

 

Para melhor compreensão dos dados analisados e em função do tipo de dado levantado 

pelo IBGE e os dados alcançados com a pesquisa de campo, a tabela acima trata da 

periodicidade das reuniões dos CME’s nas categorias de reuniões mensais ou de menor 

período de intervalo, das reuniões bimestrais e outros casos. 

Os dados de 2009 apresentam uma realidade na qual as reuniões dos conselhos 

ocorrem em um menor espaço de tempo, o que possibilita concluir que o processo de 

deliberação é mais contínuo e viabiliza, se não uma maior participação nos processos de 

deliberação, um maior contato com a realidade do conselho e assim uma experiência com a 

realidade da educação municipal.  

Bordignon (2009, p. 22) em seus trabalhos sobre os conselhos municipais de educação 

pontua que a periodicidade é uma das “condições necessárias para a autonomia dos conselhos 

no exercício de suas funções de órgãos de Estado”, reiterando que a definição da agenda de 

reuniões, quanto à periodicidade (com regularidade de funcionamento) também deve estar 

atrelada à autonomia para definição da pauta. 

Houve mais regularidade quanto ao número de reuniões efetivadas nos CME’s em 

Sergipe durante o período entre 2007 e 2009, do que em 2006, período analisado pelo IBGE, 

já que 13% dos conselhos em funcionamento tiveram periodicidade quinzenal, 52% mensal, 

25% bimestral e em 10% deles não foi possível identificar a periodicidade em que as reuniões 

ocorreram. 

Numa comparação entre os dados do IBGE (2007) e dados da pesquisa de campo que 

se referem aos anos de 2007 e 2009, houve uma estabilidade em relação à periodicidade das 

reuniões, tanto nos 29 municípios com CME’s em 2006, quanto nos 48 municípios, entre 

2007 e 2009. 
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Mais uma vez ressalta-se a importância de se analisar e acompanhar qualquer tipo de 

variação na periodicidade das reuniões, pois o funcionamento dos Conselhos se realiza na 

medida em que as reuniões efetivamente se realizem sem que a distância entre suas 

realizações comprometa o exercício de suas funções. 

É imprescindível criar mecanismos e instrumentos que definam critérios gerais para 

garantir minimamente que os representantes (conselheiros) possam participar da gestão 

pública. Em outras palavras, é necessário pensar e propor uma configuração para os conselhos 

municipais de educação que viabilizem a participação, não apenas na constituição de uma 

periodicidade mínima para todos os conselhos, como por exemplo, também, pela oferta 

periódica de capacitação aos conselheiros, como uma responsabilidade do estado.  
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