SP – Conferência Intermunicipal de Educação
propostas para documento da Conae 2010

discute

Um total de 960 delegados representaram as nove cidades da Baixada Santista no encontro,
apresentando emendas para a criação do Plano Nacional Articulado de Educação.
Com a participação de 960 delegados, representantes dos nove municípios da Baixada Santista,
a Conferência Intermunicipal de Educação foi realizada dias 26 e 27 de junho, em Santos, numa
preparação para a Conferência Nacional de Educação (Conae), marcada para abril de 2010, em Brasília.
Mais de 200 emendas foram votadas pelos participantes, que discutiram as propostas para o documento
referência da Conae 2010, que servirá de base para o Plano Nacional Articulado de Educação.
Divididos em seis eixos de discussão, os participantes levaram as propostas de seus municípios para o
documento referência, sendo apresentadas e votadas no sábado, dia 27, na Unisantos. De acordo com a
comissão organizadora da Conferência, a média foi de 40 emendas por eixo de discussão. O mais
polêmico deles foi o eixo número quatro, que trata da Formação e Valorização dos Trabalhadores em
Educação, que recebeu 71 emendas e motivou muitas discussões.
Os demais eixos são os seguintes: número 1 – Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de
Qualidade: Organização e Regulação da Educação Nacional; 2 – Qualidade da Educação, Gestão
Democrática e Avaliação; 3 – Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; 5 –
Financiamento da Educação e Controle Social, e 6 – Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão,
Diversidade e Igualdade.
Problemas comuns – “O que prevaleceu nas discussões da Conferência Intermunicipal foram
os problemas comuns entre os municípios da Baixada Santista, que levaram propostas parecidas que se
complementavam”, explicou Marli dos Reis dos Santos, coordenadora da Comissão de Sistematização e
Relatoria da Intermunicipal.
Segundo ela, além de discutir e votar as propostas apresentadas, os participantes elegeram os delegados
que representarão a Baixada Santista na Conferência Estadual de Educação, marcada para os dias 23 e
24 de outubro, em São Paulo. Cubatão participou com 90 delegados e 15 deles vão representar a região
na Estadual.
Abertura – Durante a solenidade de abertura da Conferência Intermunicipal, realizada na noite
de sexta-feira, dia 26, no Teatro Coliseu, em Santos, várias autoridades da Baixada Santista e ainda
representantes do Ministério da Educação (MEC) e de órgãos ligados a ele estiveram presentes. Entre
eles, o secretário municipal de Educação, Fábio Oliveira Inácio, que representou a prefeita Marcia Rosa
no evento, e o presidente do Conselho Municipal de Educação de Cubatão, Fábio Gonçalves Ferreira.
A coordenadora da Conferência Intermunicipal de Santos, Maria de Fátima Barbosa Abdalla, ao abrir o
evento, lembrou o processo democrático da Conae para a construção do Plano Nacional Articulado de
Educação, e elogiou a participação dos representantes dos nove municípios nas reuniões preparatórias
da Intermunicipal.
Para Helena Costa Lopes de Freitas, representante do MEC na solenidade, “o grande mérito da
Conae é a manifestação de cada escola e de cada segmento da comunidade escolar para a construção
de um Plano Nacional de Educação que saia do papel e que possa se materializar nos termos de uma
escola que atenda às necessidades da formação deste País, com metas avançadas para a transformação
da escola”, disse.
A presidente da União dos Dirigentes Municipais (Undime), professora Suely Maia, secretária de
Educação de Santos, e que representou o prefeito João Paulo Tavares Papa na solenidade, lembrou aos
presentes que o Plano Nacional de Educação está sendo construído de forma integrada na região e no
restante do País. “Ele não pode ser uma política de um só. Não podemos a cada quatro anos mudar tudo
aquilo que estava sendo feito, porque voltamos à estaca zero, prejudicando nossas crianças”, criticou.
Suely elogiou o comprometimento do atual governo com a Educação e destacou a importância dos
municípios brasileiros que aderiram ao Compromisso Todos pela Educação.
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