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Ofício Circular 01/2009

Fortaleza, 22 de outubro de 2009.

Ilmo(a)  Senhor(a) 

Secretário(a),

Inicialmente  gostaríamos  de  parabenizar  e  agradecer  a  todos  pelo 

empenho e esforço dedicado às ações da CONAE em nosso Estado. Desde março desse ano, 

quando assumimos  a  honrosa missão  de coordenar  a  Comissão  Organizadora  da CONAE no 

Ceará, várias ações têm sido desenvolvidas em prol da disseminação da Conferência Estadual de 

Educação do Ceará. Entre elas, merece destaque, após a realização das conferências municipais 

nos meses de junho, julho e agosto de 2009, a promoção de sete (07) Audiências Públicas, através 

da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa. Afora a primeira audiência que tratou do 

lançamento da CONAE – 2010 no Ceará, as outras seis abordaram cada um dos eixos temáticos 

do Documento Referência. Três delas foram realizadas no interior do Estado: Quixadá, Sobral e 

Juazeiro do Norte, esta última ocorrida no dia 19 de outubro último.

Estamos nos aproximando do momento de culminância das atividades da 

Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010) em nosso Estado, tendo em vista a realização 

da Conferência Estadual de Educação do Ceará (COEE-CE) nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 

2009, em Fortaleza – Ceará (programação anexa). Neste sentido, gostaríamos de lembrar algumas 

informações e esclarecimentos já discutidos em nossas reuniões anteriores:

1) A  Comissão  Organizadora  da  COEE-CE  se  responsabilizará  pela  hospedagem  e 

alimentação dos  delegados eleitos dos municípios, salvo os municípios pertencentes à 

Região  Metropolitana  de  Fortaleza.  Serão  concedidas  duas  diárias,  em hotéis  de  três 

estrelas, com direito ao “café da manhã”, em quartos para três ou quatro delegados(as) 

alojados(as). As diárias terão início às 12 horas do dia 11 de novembro e se encerrarão às 

12  horas  do  dia  13  de  novembro.  Estamos  negociando  com a  empresa  de  eventos  a 

prorrogação da saída para as 14 horas, mas ainda não há confirmação. Serão oferecidas 
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também quatro refeições principais (jantar no dia 11/11, almoço no dia 12/11, jantar no 

dia 12/11 e almoço no dia 13/11). Aos delegados dos 13 municípios pertencentes à Região 

Metropolitana de Fortaleza, de acordo com a disposição do IBGE (Fortaleza, São Gonçalo 

do Amarante, Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Itaitinga, Guaiuba, Eusébio, 

Aquiraz,  Horizonte,  Pacajus  e  Chorozinho),  serão  oferecidas  três  refeições  principais 

(jantar  no  dia  11/11,  almoço  no  dia  12/11,  e  almoço  no  dia  13/11).  O  transporte  e 

deslocamento de todos delegados a Fortaleza será de responsabilidade dos municípios. Os 

recursos disponíveis não são suficientes para custear passagens;

2) Conforme programação anexa, no segundo dia de atividades da COEE-CE ocorrerão as 

discussões de cada um dos seis eixos temáticos da CONAE – 2010 e do encarte alusivo ao 

Plano Nacional de Educação recentemente elaborado pela Coordenação Nacional. Neste 

sentido, solicitamos que os membros da Comissão Organizadora preencham a Ficha de 

Inscrição  da  Conferência  Estadual  de  Educação  (anexa),  indicando,  entre  outras 

informações, a sua preferência de eixo temático a debater. Como teremos limitações de 

vagas  para  cada  eixo,  os  primeiros  a  se  manifestar  terão  prioridade.  A referida  ficha 

deverá ser entregue na próxima reunião da Comissão Organizadora a ocorrer no dia 06 de 

novembro, às 14 horas, no CETREDE/UFC ou enviada até a mesma data  para este e-mail 

(coee.ceara@yahoo.com.br);

3) Destacamos  a  importância  que  os  membros  da  Comissão  Organizadora  analisem 

novamente  o Documento  Referência  da CONAE 2010 (anexo),  antes  da realização da 

COEE-CE. Em breve,  enviaremos  documento  contendo o relatório  base das propostas 

municipais para conhecimento e estudo prévios. Ressalta-se que teremos apenas o dia 12 

de novembro para os trabalhos de discussão, análise e votação de propostas relativas a 

cada  eixo  temático.  Lembramos  também  que  só  poderão  se  candidatar  às  vagas  de 

delegados para a CONAE-2010 somente os delegados eleitos dos municípios e membros 

da  Comissão  Organizadora  que  tenham  participado  de  pelo  menos  uma  Conferência 

Municipal  de  Educação.  Assim  sendo,  pedimos,  conforme  decisão  anterior  dessa 

Comissão,  que  os  interessados  providenciem  documentação  comprobatória  de  sua 
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participação em uma conferência municipal para apresentar junto à Comissão Eleitoral 

durante o nosso evento.

Informamos que as entidades  que compõem a Comissão Organizadora 

podem trazer material (folders, panfletos, encartes) para distribuir entre os presentes (cerca de 

1000  participantes),  divulgando  suas  realizações.  Caso  desejem  que  este  material  seja 

colocado nas bolsas, é imprescindível que o entreguem em nossa próxima reunião.

Cordialmente,

Prof. Dra. Carmensita Matos Braga Passos

Coordenadora da Comissão Organizadora
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