Poços participa da Conferência Nacional de Educação
Três delegados de Poços de Caldas participaram, até o dia 1o de abril, da I Conferência Nacional de
Educação (Conae), realizada em Brasília, que discutiu propostas para a elaboração do novo Plano
Nacional de Educação, que passa a vigorar de 2011 a 2020.
O diretor executivo da Autarquia Municipal de Ensino, Carlos Henrique de Oliveira, a diretora do Colégio
Municipal Dr. José Vargas de Souza, Maria Cláudia Prezia Machado e Eustáquio Marques de Ramos, do
Senai, foram eleitos delegados e representaram Minas Gerais, juntamente com mais 119 representantes.
Depois da capital Belo Horizonte, o município teve o maior número de delegados pelo estado a participar
da Conae.
Aproximadamente 3 mil pessoas, entre delegados e observadores, discutiram e apresentaram propostas
para a criação de um sistema nacional articulado de educação, nos moldes do que hoje é o Sistema
Único de Saúde (SUS). A Conferência debateu o novo Plano Nacional de Educação, que traça as metas
e prioridades para a educação brasileira para os próximos dez anos. O atual plano tem vigência até o fim
de 2010.
“Fomos para Brasília, junto com mais 1800 delegados, definir as diretrizes do Plano Nacional de
Educação para a próxima década. A Conferência foi dividida em seis eixos temáticos que tratam da
valorização da educação, financiamento, conselhos educacionais, entre outros, e dá as diretrizes para o
PNE 2011/2020”, explica o diretor da AME, Carlos Henrique de Oliveira.
A Conferência teve início com a fase municipal, passando para microrregional, macrorregional e estadual,
quando foram eleitos os delegados que representaram Minas Gerais em Brasília.
Entre as propostas, o diretor destaca a manutenção do curso Normal-Médio, o aumento de repasses para
a Educação e o fortalecimento dos conselhos do Fundeb. “Essas propostas vão regularizar e
regulamentar a vida educacional de todo o país”, ressalta. Um documento com a síntese das discussões
está sendo confeccionado e será distribuído na rede de educação de Poços. As deliberações da
Conferência serão encaminhadas ao Ministério da Educação.
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