Centenas de delegados participam da II Conferência Regional
de Educação
Cerca de 368 delegados representando 15 municípios que integram a região do Caeté, no nordeste
paraense, além de prefeitos, dirigentes municipais, parlamentares e educadores, lotaram as
dependências do espaço recreativo WT eventos, na manhã desta sexta-feira (18), em Bragança,
município sede da II Conferência Regional de Educação, promovida por várias entidades educacionais
com apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).
Os participantes foram recebidos pela tradicional Marajuda de Bragança, com seus integrantes
apresentando números de xote, retumbão e marzurca. Em seguida, a companhia de dança Clio e um
grupo de alunas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) apresentaram uma
coreografia a partir da música “depende de nós”.
Presente à mesa de abertura, a secretária adjunta de Ensino, Ney Cristina, representou a secretária de
Educação, Socorro Coelho. Falou da importância da conferência e do papel do Estado na condução da
educação do Pará. “O resultado de toda essa mobilização, em cada escola, em cada município e em cada
Estado é que, ao fim e ao cabo, possamos acumular propostas que nos levem a deliberar por uma nova
legislação, uma nova LDB e um novo plano nacional de educação com diretrizes e metas para nossos
municípios, para nossas regiões, pois é do local que vamos construir o nacional. Precisamos dizer qual a
escola que queremos para nosso Estado e para o Brasil", desejou.
Para o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp),
Elói Borges, a participação dos educadores na II conferência está mais expressiva. Elogiou o espaço
democrático de discussão, mas afirmou que ainda precisa haver muitas mudanças, principalmente na
distribuição de recursos, por meio de uma reforma tributária. “É preciso que estejamos atentos para que
sejam efetivadas, de fato, as deliberações que aqui forem aprovadas”, defendeu.
Em suas boas vindas aos participantes, o prefeito de Bragança, Edson Oliveira, fez questão de chamar a
atenção para a política de incentivo que o governo federal e o estadual vêm desenvolvendo nos últimos
anos. “É inegável que temos trilhado por um novo caminho e o município de Bragança também tem tido
este compromisso com a nossa educação”, ratificou.

A secretária de educação do município e representante da Undime/Pará, Eulina Rabelo, parabenizou os
prefeitos e dirigentes educacionais presentes. “Esses, sim, têm compromisso com a educação de seus
municípios. Sabemos que nossos desafios são imensos, mas, com a parceria entre os entes federados,
poderemos superá-los com melhores resultados”, constatou.
Os gestores das Unidades Regionais de Capanema, Antônia Costa, e de Bragança, Paulo Eremilton,
também manifestaram total apoio à realização da conferência. “Vamos contribuir para o desenvolvimento
de nossa região e do nosso Estado, afirmou Paulo Eremilton.
Em seguida, os delegados participaram da conferência “Construindo o Sistema Nacional Articulado de
Educação”, proferida pela secretária de Ensino da Seduc, Ney Cristina. Ao explicar passo a passo os
desafios apontados pela Conferência Nacional de Educação (Conae), a professora Ney Cristina reafirmou
a importância de cada um nesse processo. “Passamos um longo período de ausência desse diálogo entre
os entes federados", constatou. “O melhor de tudo isso é que nós somos os construtores de todo esse
movimento. Estamos escrevendo uma nova história, uma nova pauta para que, em abril, possamos dizer
na conferência nacional que educação queremos para nosso Estado e para o Brasil”, finalizou.

Ao final da programação da manhã, os delegados aprovaram o regimento interno que vai reger a
conferência durante os dois dias de atividades. À tarde, os delegados foram distribuídos em vários grupos
de trabalho, na Escola Municipal Maria José dos Santos. Neste sábado (19), a discussão sobre os eixos
temáticos que deverão ser apresentados na plenária final continua.
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