Comissão de Educação debate resoluções da Conae
Em sua segunda reunião neste ano de 2010, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e
Desporto da Assembléia Legislativa recebeu nesta terça-feira alguns dos delegados de Mato Grosso que
representaram o Estado na Conferência Nacional de Educação (Conae), realizada em Brasília entre os
dias 28 de março e 1º de abril.
Os delegados presentes fizeram um balanço das discussões ocorridas no encontro, trazendo para a
Comissão algumas definições apontadas no documento obtido na Conferência que agora precisam ser
implementadas por meio de leis estaduais e federais.
O presidente da Comissão de Educação, deputado Alexandre Cesar, avaliou como positiva a vinda
desses representantes, já que o tema educação é inesgotável e mesmo com vários avanços obtidos em
Mato Grosso e no Brasil nos últimos sete anos, ainda há muito que melhorar. “Avançamos em alguns
pontos e a Conae aponta novas demandas e novas lutas que temos que tratar daqui em diante”, alerta o
parlamentar.
Miguel Rodrigues Neto, um dos delegados, disse que o evento foi a última de várias etapas, que
começaram nos municípios e depois passaram para os estados e por fim em nível nacional, mas também
é a primeira etapa, porque agora começa o maior desafio: transformar as deliberações em projetos de leis
em níveis estadual e nacional para que possam ser implementadas.
Já o professor da Universidade Federal de Mato Grosso que também esteve representando MT como
delegado, Eduardo Bertolini, afirmou que a Assembléia de Mato Grosso terá muito que contribuir. E pediu
aos deputados presentes na reunião que comecem articular para que o documento seja democratizado
em todas as unidades escolares, não ficando restrito apenas aos membros participantes do evento.
A Conae busca construir um sistema nacional articulado de educação. Ao todo já participaram mais de
um milhão de pessoas das discussões realizadas em conferências municipais e estaduais em todo o
Brasil, finalizando com a etapa de Brasília.
Também participaram da reunião os deputados Vilma Moreira dos Santos e Antônio Azambuja, além da
vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep), também delegada, Jucilene
Barbosa dos Santos. Os membros da comissão ainda apreciaram e aprovaram cinco projetos de lei.
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