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Inicio/apresentações
Presentes/ausências justificadas - 33 entidades, 12 presentes
Heleno – Encerrar a etapa de preparação desde dez/2016 – reunião operativa/
contexto/expectativas/possibilidades
a) Documento Base.
Comissão com 10 entidades – ate 15 de maio/ nova estrutura pro documento base. Na
reunião em SP 17/2 deliberamos por: o grupo trabalho prepara documento final e enxuto
consolidando as ementas em propostas com 3 documentos:
1- Referência / completo - com todas as propostas e emendas, para os anais da
Conape.
2- Sistematizado- com 8 eixos para debater na plenária de eixos 25-tarde
3- Manifesto.- A plenária final nãodeverá ficar voltada pro conteúdo apresentar
documento político
Os 2 últimosdocs devem ser encaminhados internamente nas entidades em 15/maio
para serem avaliados, buscando construir consensos e eliminar grandes divergências.
Indicativo – que a comissão possa apresentar a minuta do manifesto em 10/maio e o
documento dos eixos 15/maio



Documento sistematizado –Verificar PRAZO? - possibilidade de impressão?
4/5mil copias (Marilda )
Cristina – apresentou a prioridade de impressão para o Manifesto. Havendo
possibilidade imprime também o sistematizado.

b) Número de inscritos/as – a partir da reunião de SP fevereiro mudamos a dinâmica da
conferencia, contexto, definindo que a Conape será uma grande manifestação/












Abertura pública com marcha – meta 15 mil pessoas
perspectiva de 6mil no Expominas
cuidado com a ideia da conferencia livre para não ser “de ninguém” –
importância da organização das representações por estados
6 estados ainda ausentes Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Paraná
Estimativa 3 mil inscritos fora MG
Hora de redimensionar a meta de 6 mil?
Cristina argumenta que se trabalharmos com 4 mil precisaremos de menos
espaço e o Expominas será locado pelo governo e isso custa muito alto. Investir
e implementar esforços numa grande Marcha.
Tino – problemas de financiamento/dificuldade estudantes/desmonte das
politicas em educação e PM subsidiada pelo judiciário e PF/RF – multas/
ataques/indignação e rebeldia/ entidades/PESO da MARCHA
BethaniaRedstrado concorda com a redução do número e peso na marcha e
relata a violência contra professores e a imensa dificuldade de mobilização
Marilda – dificuldade de mobilizar – ver com entidades locais a meta da marcha
– da retorno sobre a impressão do material – as circunstâncias em MG não
estão boas apesar do governo popular
Maria Helena – anped local – destacou o número reduzido de participantes nos
eventos locais preparatórios – importância dos cartazes chegarem as EE e EM/










investir na divulgaçãoUEMG/PUC etc / comissão local fazer mobilização maior
em BH.
Gloria SEE – momento muito difícil, mas a conferência é nosso espaço/
convencer os servidores e professores/ concentrar forças na Marcha / dia de luta
tem que chegar nas escolas.
Matilda MST – fortalecer Conape/Definir foco da marcha.
Analise - Sugestão subcomissão para marcha - ctb/cut/mst– entidades locais de
luta / roteiro/ato/questões práticas e administrativas / 2 carros de som CUT/
Tino provocar Frente Brasil Popular local.
Cristina- envolver o maior número de entidades. Despertar as entidades para a
pauta da educação, que pertence a todos(as) trabalhadores(as).
Bethania e Analise chamam atenção para os procedimentos de seleção de
delegados que foram diferenciados nas Conferências Livres. Mas entraram em
contato com os participantes verificando interesse em serem delegados(as)
Reafirmado que todos(as) que participarem de Conferências Livres e tiverem
interesse em participar como delegado(a), poderão ser. Mas a inscrição é
efetuada pelo representante do Fórum Estadual.
Será aberta a possibilidade de inscrição de observadores.

ENCAMINHAMENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trabalhar com 4 mil pessoas para CONAPE
Ênfase na marcha
Reforçar ligação com FBP e FPSM
Cartazes dia 30 – devem chegar a todas as unidades de ensino (superior básica
profissional) numa rede de mobilização
Fazer outbus
Cada entidade MG informe a quantidade de pessoas que pretende mobilizar à
subcomissão local para dimensionar a marcha
Abrir formulário para inscrição de observadores na página com CPF ate 20/5. Na
ficha incluir Nome, Endereço, Tel, email , idade , RG e CPF.
Quem faz a inscrição de delegados(as) é o Fórum Estadual. Cada entidade manda o
e-mail com a lista de inscritos para o FEE ate 30/4

c) Atividades na parte da manhã do dia 25:
autogestionadas(12) e comunicação oral (123) – temos 16 salas que atendem a toda
programação no Expominas .
- Anpae- João lembra o que foi combinado sobre as comunicações orais e sugere o nome
sessão de debates das comunicações orais
ENCAMINHAMENTO
1. comissão responsável pelas comunicações orais (Lucilia, Joao e Analise) mais
coordenação da Conape(Heleno, Tino Andrea) vão fazer a programação e encaminhar
para a comissão Local.Havendo necessidade será feito contato com a UFMG para
assegurar a sessão de debates das comunicações orais.
2. Incluir lançamentos de livros na programação
d) Número de Estandes.

Cristina informa sobre a visita técnica feita ao Expominas na data de hoje no período da
manhã e informa que estão disponíveis 50 espaços para a Economia Solidária e 50
espaços de estandes para as entidades, todos em tamanho 2x2m.
O valor de locação de estrutura cercado de vidro e estrutura metálica, com mesa/2
cadeiras e ponto de energia para os 2 dias (25 e 26 de maio) é de R$460 –
quatrocentos e sessenta reais. Será enviado e disponibilizado um mapa com estandes e
a entidade fará contato direto com a empresa locadora. Os dados serão disponibilizados
no portal e assim que completar os 50 estandes será encerrada a contratação.
Mas não é obrigatório a locação da estrutura.A entidade que quiser utilizar outra forma
de disposição poderá fazê-,lo.
A economia solidária poderá usar sua própria estrutura.

e) Estrutura para abertura da CONAPE.
Verificar custo de palco, iluminação e banheiros químicos. As entidades nacionais
falarão durante o percurso da caminhada. A comissão irá definir pontos estratégicos
para paradas e percurso, assim como composição do ato, e intervenções que serão
feitas.
f) Credenciamento: todo feito no Expominas
Informe da impossibilidade de fazer descentralizado.
Todo credenciamento acontecerá no Expominas.
Início: dia 24 ás 9h.,
Término: dia 25 ás 15h
Um responsável poderá realizar o credenciamento de toda delegação, desde que leve a
listagem com os nomes dos delegados(as).
g) Alimentação
Contato direto com MST,que deverá combinar com o contratante a forma de entrega de
ticket para entrega do marmitex.
O contato deverá ser feito IMPRETERIVELMENTE até o dia 15 de maio.
MST verificará a possibilidade de montar lanchonete e café da manhã para os
acantonados.
h) Acampamento
Como acontece em área coberta, será um acantonamento, podendo ser levado, apenas
saco de dormir e ou colchonete, dispensando barracas.
Está sendo verificada a possibilidade de ampliação de chuveiros através de banheiros
adaptados externos.

i) Outros (assuntos e) Equipamentos e Estruturas.



Apresentada a dificuldade em vários aspectos na obtenção de ajuda, pois várias
questões configuram-,se brindes. Como por exemplo a bolsa, caneta e bloco.
O coordenador relatou o problema sofrido com sistema, o que gerou alteração
na data de inscrição. Mas foi sanado e a data para os Fórum Estaduais
realizarem a inscrição é 30 de abril.

j) Datas de próximas reuniões:
Comissão Local: dia 03 de maio 13h ás 16h- HOTEL DAIRELL e a seguir ficaremos na
abertura da Conferência Estadual no mesmo hotel.
Comissão Nacional e Local: dia 22 de maio, 15h no Hotel Othon.

