Abertura da 1ª Conferência Intermunicipal de Educação reúne
autoridades da região
Celine Moraes
Foi dada a largada para as atividades da I Conferência Intermunicipal de Educação, Polo 6 - Norte II,
Macaé/RJ, que reune os municípios de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Carapebus
e Conceição de Macabu. A abertura do evento aconteceu na noite de ontem (06), na Cidade Universitária,
um dos maiores polos de educação do município. A Conferência contemplará os mais variados assuntos
ligados à questão da educação na região. A programação acontecerá até o próximo sábado (08), com a
participação de diversos setores da sociedade, além dos delegados dos seis municípios eleitos em suas
respectivas Conferências Municipais.
Com o tema “Construindo o Sistema Nacional e Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação,
Diretrizes e Estratégias de Ação”, o encontro vai elaborar diretrizes e estratégias do novo Plano Nacional
da Educação. Seu objetivo maior é possibilitar que as deliberações e sugestões executadas durante a
Conferência Municipal, realizada nos dias 19 e 20 de junho, se transformem em políticas e ações voltadas
para o desenvolvimento de toda a rede.
Após a cerimônia solene de abertura do evento, foi feita a formação da mesa diretora da conferência,
composta pela secretária municipal de Educação e vice-prefeita de Macaé, Marilena Garcia; do
representante da Câmara de Vereadores, Danilo Funke; a organizadora da conferência, Tânia Aguiar;
pelo representante da Diretoria de Programas da Secretaria Executiva Adjunta do Ministério da Educação,
Arlindo Cavalcante de Queiroz; a prefeita de Conceição de Macabu, Lídia Soares; vice-prefeito de
Casimiro de Abreu, Heleno Ribeiro; secretária de Educação de Carapebus, Rogéria Rosendo; secretário
de Educação de Quissamã, Arnaldo Mattoso; secretária de Educação de Rio das Ostras, Maria Paixão; o
diretor da Faculdade Salesiana, José Augusto Aguiar; e pelo representante do Conselho Estadual de
Educação, Lourenço Carline.
Em seu discurso, Marilena Garcia ressaltou que este é um momento histórico para a educação. "Estamos
vendo o movimento das equipes de educadores nas conferências municipais e posso afirmar que
estamos registrando um momento histórico da educação brasileira. Nossa região está dando uma
resposta efetiva ao plano de educação do governo. E tenho certeza que o grito destes seis municípios
ecoará no Rio de Janeiro e em Brasília no ano que vem, na conferência nacional, pois estamos
aproveitando esta grande oportunidade", disse.
O representante do MEC, Arlindo Queiroz, parabenizou a realização da conferência. "Diante da
tumultuada agenda de Brasília, Macaé conseguiu me arrancar de lá para contemplar esta beleza de
conferência. E é neste espírito de um governo dinâmico e popular, em um espaço onde se encontram
diversos setores da sociedade e da política, que vamos discutir as diretrizes da educação nacional",
declarou.
Tânia Aguiar se disse emocionada com a realização do evento. "Espero que todo o nosso trabalho para
esta conferência seja bastante proveitoso para todos os educadores", comentou. Já o representante da
Câmara de Vereadores de Macaé, o vereador Danilo Funke, ressaltou a importância de se discutir as
dificuldades passadas pelos estudantes. "A conferência é o espaço mais democrático que existe para se
debater ideias relevantes para a sociedade, principalmente para os principais personagens desta história,
que são os estudantes e os jovens. Também, teremos que discutir as dificuldades pelas quais os
estudantes de cidades vizinhas passam para ter acesso às escolas do município", declarou.
Os representantes dos municípios vizinhos também declararam orgulho em participar do evento. A
prefeita de Conceição de Macabu, Lídia Soares, afirmou que "a educação não pode ser estática, ela tem
que gerar transformação e por isso dou os parabéns ao governo e aos educadores". Já o Secretário de
educação de Quissamã, Arnaldo Mattoso, lenmbrou que o evento é uma oportunidade para fortalecer a

educação na região. "É um grande privilégio participar deste evento, que acredito ser um momento único
da educação no Brasil", completou a secretária de educação de Carapebus, Rogéria Rosendo.
O diretor da Faculdade Salesiana, José Augusto Aguiar, observou que discutir a educação é discutir o
destino das cidades, "pois não temos que nos preocupar somente com a formação tecnológica, mas
também com a formação do cidadão, para que tenhamos uma sociedade renovada".
A partir de hoje (07), será dado início aos trabalhos dos eixos temáticos, que serão divididos em seis:
Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: Organização e Regulação da
Educação Nacional Organização e Regulação da Educação Nacional; Qualidade da Educação, Gestão
Democrática e Avaliação, Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar, Formação e
Valorização dos Trabalhadores em Educação, Financiamento da Educação e Controle Social.
Conferências Municipais
Cada município já realizou sua Conferência e após discussão dos eixos temáticos produziram um
documento que será entregue durante a Conferência Intermunicipal. As Municipais agregaram questões
de um único município, agora, a Intermunicipal contemplará assuntos de toda a região.
A I Conferência Intermunicipal de Educação é uma etapa preliminar para a Conferência Estadual de
Educação que acontecerá em novembro na cidade do Rio de Janeiro. Durante a etapa municipal foi
retirado como proposta reivindicatória a criação do Fórum Permanente de Educação Municipal, que está
sendo constituído e será realizada periodicamente.
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