
 

 

NOTA PÚBLICA DO  FÓRUM  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO  DA  PARAÍBA 

SOBRE  O  ADIAMENTO  DA  CONAE  2014 

 

O Fórum Estadual de Educação da Paraíba – FEEPB, reunido na data de 

hoje, 12 de março de 2014, manifestou-se contrariamente à decisão 

unilateral e arbitrária do MEC em suspender a II Conferência Nacional de 

Educação – II CONAE 2014, prevista para o período de 17 a 21 de fevereiro 

de 2014, sob alegação de problemas administrativo-financeiros para sua 

operacionalização; desconsiderando, assim, a ampla mobilização ocorrida 

em todo o país, no ano de 2013, com a participação de representantes dos 

diversos segmentos e setores educacionais comprometidos com a 

educação brasileira. 

Na Paraíba, participaram das discussões sobre O PNE na Articulação do 

Sistema Nacional de Educação: participação popular, cooperação 

federativa e regime de colaboração, mais de 19 mil paraibano(a)s, nas 

cerca de 170 Conferências Municipais, 12 Conferências Intermunicipais e 

na II Conferência Estadual de Educação. Avançamos na apresentação de 

290 novas propostas ao Documento-Referência do Fórum Nacional de 

Educação, as quais apontam para a garantia do direito à educação de 

todos os cidadãos/ todas as cidadãs deste imenso país, independente de 

raça, cor, gênero e classe social. 

Logo, o FEEPB considera essa postergação um prejuízo para a política 

educacional no Brasil, uma vez que a realização da CONAE, naquele 

período, configurar-se-ia numa oportunidade para aprofundar o debate 

sobre as metas e estratégias previstas no novo Plano Decenal de 

Educação, bem como para acompanhar a tramitação do mesmo na 

Câmara Federal, e exercer pressão pela sua imediata aprovação. 



Diante dos fatos, o Fórum Estadual de Educação da Paraíba – FEEPB 

conclama todas as instituições/ entidades integrantes deste Fórum; o(a)s 

delegado(a)s eleito(a)s à CONAE 2014, assim como os órgãos públicos 

ligados à educação e toda sociedade civil organizada a continuarem a 

mobilização, o debate, a luta por uma educação pública, gratuita e de 

qualidade social. 

Estamos há mais de três anos sem o PNE. Portanto, fiquemos atentos à 

tramitação do mesmo no Congresso Nacional. 

Sigamos unidos pela melhoria da educação nacional, rumo à CONAE, no 

período de 19 a 23 de novembro de 2014. 

 

João Pessoa, 12 de março de 2014 
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