MT - Sintep/MT participa de balanço das etapas intermunicipais
da Conae
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT), Gilmar
Soares Ferreira, e a secretária de Formação Sindical da entidade, Marli Keller, participaram hoje (13) de
reunião de balanço das etapas intermunicipais da Conferência Nacional de Educação (Conae). O
encontro ocorreu na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
Para Gilmar Soares, as conferências corresponderam às expectativas. “No que diz respeito ao que foi
proposto, os encontros foram positivos, pois o documento base trouxe os pontos necessários para
atender a demanda”. Mas o sindicalista acredita que a participação da comunidade poderia ter sido maior.
“Como a realização das etapas municipais ficaram soltas, elas acabaram não ocorrendo”, lamentou,
lembrando que a situação gerou devolução de recursos. “Haviam condições, mas houve esta falha de
organização”, avaliou.
O presidente da comissão e deputado estadual, Alexandre César (PT), ressaltou a importância das
discussões. “O debate é importante para apontar os desafios das próximas etapas”, considerou. De
acordo com o deputado federal e membro da comissão organizadora nacional, Carlos Abicalil (PT-MT), o
Estado se tornou referência nacional na elaboração de políticas públicas educacionais. “Parabenizo a
comissão estadual pela organização dos trabalhos que permite, inclusive, a antecipação da Conferência
Estadual de Educação, que seria em novembro”, revelou. A nova data ainda será definida.
Participaram também da reunião o presidente do Conselho Estadual de Educação, Geraldo Grossi Júnior;
a secretária extraordinária de apoio às Políticas Educacionais de Mato Grosso, Flávia Nogueira;
secretária adjunta de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação
(Seduc), Vera Araújo; representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino do
Estado de Mato Grosso (Sintrae-MT); da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); da Associação
dos Docentes da UFMT e da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Seicitec).
Conae 2010 – A Conferência Nacional de Educação ocorrerá entre os dias 28 de março e 1° de abril de
2010, em Brasília (DF). O tema será “Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano
Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação”. O evento é um espaço democrático aberto
pelo Poder Público para que todos possam participar do desenvolvimento da educação nacional. O
Conae está sendo organizado para tematizar a educação escolar, da Educação Infantil à Pós-graduação,
e é realizado em diferentes territórios e espaços institucionais.
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