
 
 

Memória da reunião em 3 de maio de 2018 
Hotel- Av Espirito 901 

 
 
PRESENTES: 
 
Heleno Araújo- FNPE 
 
Cristina Castro - CONTEE 
José Celestino Lourenço - CUT- Nacional 
Betânia Duarte Guimarães - Redestrado 
Maria Helena Augusto -  ANPED 
Maria de Fátima Aguiar - SMED  
Marilda Abreu Araújo - CNTE  
Rui Cesar Rezende Souza Fórum Permanente MG 
Maria da Glória FereiraGiudice – SEE 
Feliciana Saldanha – CNTE/ Sind Ute 
Matilde Araujo Lima- MST 
 
 
Justificada as ausências:Maria da Glória FereiraGiudice – SEE 
Ana Paula Andrade – AbdC Analise da Silva - Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação,Edson de Paula - CONTEE 
Cristina Del Papa- Fasubra/ Sindifes ,João Batista da Silveira Fórum Estadual Permanente, 
Thais Moura Abreu - Conselho Federal de Fonoaudiologia,  Ramuth Pereira - Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação, Sâmara Carla – ANPAE,Clelia Costa - SEEMG e Daniela 
Jeunon - SEE 
 
 
 
 
A reunião tratou exclusivamente de pendências, visto que em função da realização da 
Conferência estadual de Minas realizada nesta data e com abertura prevista para 16h, não 
haveria muito tempo e as presenças estavam prejudicadas, também em função do mesmo 
motivo. 
 
Pendências: 
Toda parte de material gráfico: 
Crachás:Sind Ute fará coloridos impresso em preto. Cores diferentes para organização, 
observadores, delegados e convidados. 
Painel de Palco: serão usadas bandeiras dos estados e buscaremos a construção alternativa 
com MST ou Economia Solidária de Painel com a marca da Conape. 
Documento e manifesto: Sind Ute confirmará a possibilidade de impressão 
Cartazes: a) estão disponíveis na Fitee. Secretaria de educação municipal e estadual deverá 
colocar um em cada escola. 



                 b) entregar um para cada delegado(a) da Conferência estadual 
                 c) as entidades locais farão distribuição 
                 d) na semana da Conape, equipe lambe lambe, colocará no centro nos principais 
pontos. 
Banneres de informação e orientação para Expominas: tentaremos fazer de forma 
alternativa com cavaletes e em papel. 
 
Ressaltada a importância de mostrar que a Conape está sendo feita com o esforço das 
entidades, que com o golpe, sofreram os mais variados ataques, inclusive financeiros. 
Mostrar que nas Conferências anteriores, havia o compromisso do governo na construção de 
políticas públicas e em fazer de forma coletiva, assegurando a participação de todos(as). 
Agora, não há nenhum compromisso por parte dos que tomaram o governo federal. 
 
Organização da Marcha e do Ato de abertura: 
Frente ao não encaminhamento dos formulários para os órgãos na prefeitura, a professora 
Maria Helena assumiu o compromisso em entrega-los e dar entrada na necessária 
documentação. A Federação dos Trabalhadores em Educação, cuja presidenta é professora 
Marilda, assumiu a responsabilidade do preenchimento, visto ser necessário o registro de 
uma entidade que responda pelo evento. 
Mas os contatos políticos serão feitos e o coordenador da Contee e também vereador Gilson 
Reis, assumirá juntamente com o coordenador do FNPE nova conversa com a Prefeitura para 
agilizar e buscar viabilizar palco, som, iluminação e banheiros químicos.  
Também serão feitos por todos que puderem ajudar, orçamentos para caso haja 
necessidade de contração, tenhamos já previsto os valores. 
Também debatida a possibilidade de realizar o ato no próprio caminhão de som, mas a 
alternativa em buscar assegurar o palco prevaleceu. 
Apresentado informe de convites já enviados, em especial para a ex presidenta Dilma. 
 
 
 
 Próxima reunião da COLOCAL:    
 
Dia:14 de maio–(segunda-feira)    
  Local: FITEE (Rua dos Tamóis 200 14º - andar 
  Horário: 14h às 18h. 
 


