RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONEDEP
Dia: 13 de março de 2019
Local: Sede do ANDES-SN
Horário: 9h
Presentes: Raquel Dias e Elizabeth Barbosa – ANDES-SN; Rejane Oliveira e Eduardo
Zanata – CSP-Conlutas; Alessander Thomaz, Lucrécia Helena e Magda Furtado –
SINASEFE; Ana Cristina Abreu – CFESS; Fábio Antônio de Oliveira Jr – DCE-UFG e
Gabriel da Costa –UNE.
Participantes on-line (via Skype): Lucelma Braga – ABEM; Camila Casaroto –
CONEDEPG–SC.
Pauta:
1. Informes
1.1. Informes gerais:
- SINASEFE – Relatou que a diretoria está preocupada com os possíveis efeitos da MP
873/2019. Nesse momento, a prioridade do SINASEFE é o pagamento do(a)s
funcionário(a)s e a inscrição no III ENE que está condicionada à efetivação da
consignação neste mês.
- CSP-Conlutas – Informou que várias entidades estão entrando com liminar contra a
MP 873/2019 e algumas estão mantendo a garantia do desconto em folha. Lembrou que
dia 14 de março completa 1 ano de morte da Marielle e Anderson e será um dia de luta
em todo o país. Informou sobre o dia 22 de março – Dia Nacional de Mobilizações,
Paralisações contra a Reforma da Previdência, rumo à construção da greve geral.
Informou sobre a reunião das centrais com Rodrigo Maia sobre a MP 873/2019 e a
Reforma da Previdência.
- CFESS – Informou sobre a articulação com a ABEPSS e ENESSO para fortalecimento
do ENE, divulgando nacionalmente.
- ANDES-SN – Relatou a respeito do envolvimento e da articulação com as entidades
nacionais em relação a MP 873/2019, entrando como amicus curie na ADI da OAB e
orientando às seções sindicais para entrarem nos estados em 1ª Instância contra a MP

873. Informou sobre o Seminário Internacional do ANDES-SN, a ser realizado nos dias
10 e 11 de abril na UNB e que no dia 19/3 haverá reunião da Frente Nacional Escola
sem Mordaça, na sede do ANDES-SN.
1.2. Informes dos Encontros Preparatórios:
Raquel informou que não recebemos nenhum relatório dos encontros preparatórios.
Ressaltou que é necessário que sejam enviados para serem publicados no site do
encontro. O ANDES-SN fará uma circular para as seções sindicais indicando o envio
dos relatórios dos encontros preparatórios, ressaltando que também é importante que as
entidades participantes nos estados cobrem esse envio também.
Em seguida, informou sobre o calendário dos encontros preparatórios que está
publicado no site, a saber:
15/03 – Encontro Preparatório de Campo Grande/MS.
Local: Sede do SINTERPA. 8 às 18h
16/03 – Etapa Municipal de Joinville
Local: Joinville/SC – 14h às 17h (Sinsej)
21/03 – Etapa Regional Belo Horizonte
Local: Belo Horizonte/MG (Sind-Rede BH)
22 e 23/03 – Etapa Estadual Amazonas
Local: Manaus/AM
23/03 – Etapa Estadual Ceará
Local: Fortaleza/CE (CH-UECE)
23/03 – Etapa Estadual Paulista
Das 9h às 18h.
Local: Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo (Rua Galvao Bueno, 782, 13 andar,
Liberdade)
23 e 24/03 – Etapa Estadual do Rio de Janeiro
Local: Rio de Janeiro/RJ (UFRJ)
27 a 29/03 – Etapa Estadual Amapá
Local: Macapá/AP
29 e 30/03 – Etapa Distrital/DF

Local: Brasília/DF (UnB)
30/03 – Etapa Estadual Paraíba
Local: João Pessoa/PB (UFPB)
30/03 – Etapa Estadual Paraná
Local: Curitiba/PR
30/03 – Etapa Florianópolis
Local/Horário: 8h às 18h – CSE UFSC
30 e 31/03 – Etapa Estadual da Bahia
Local: Feira de Santana/BA (UEFS)
30 e 31/03 – Etapa Estadual de Goiás
Local: Goiânia/GO (Faculdade de Educação/UFG)

2. Organização do ENE
a) Palestrantes: Todo(a)s o(a)s palestrantes estão confirmado(a)s e foram emitidas
passagens para 9 palestrantes pelo CFESS e o mesmo está providenciando a compra das
duas últimas. Foi fechado convênio com o Hotel San Marcos, no qual ficarão
hospedado(a)s o(a)s palestrantes. As diárias e a hospedagem do(a)s palestrantes estão
sendo providenciadas pelo ANDES-SN.
b) Infraestrutura: A infraestrutura está quase toda contratada. Falta fazer a reserva das
salas para os GT (Zanata e Erlando vão marcar reunião com a administração para fechar
as reservas). Os orçamentos dos ônibus foram feitos e enviados para o Anderson
(ANDES-SN). Falta contratar o pessoal da limpeza, mas já teve conversa por telefone
com a responsável na UNB.
c) Alimentação: As refeições serão feitas no RU da UnB. O pagamento das refeições no
RU (Sanole) deve ser feito até o dia 8 de abril. Falta conversar com a direção do RU
(UNB) e fazer reunião com a Sanole para negociar preços e fazer acertos de quantidade
de refeições. A previsão de pessoas no encontro é de 2000. Para tanto, serão contratados
1000 cafés para o(a)s participantes que estarão no acampamento e 1700 almoços e
jantares. O(a)s trabalhadore(a)s da base do ANDES-SN, do Sinasefe , da Fasubra e do
CFESS não receberão ticket alimentação, mas poderão almoçar no RU mediante compra
do ticket no balcão do RU no mesmo valor.

d) Comunicação: Marcar uma reunião com a equipe para o dia 20/3, às 16h, na sede do
ANDES-SN. Fazer notícia no site do ENE sobre credenciamento dos jornalistas das
entidades que irão cobrir o ENE, orientando que as entidades enviem para o e-mail do
ENE os nomes dos jornalistas que serão credenciados para a cobertura.
e) Segurança: Foi informado que no II ENE teve duas equipes de 7 seguranças por turno
e dois estudantes acompanharam e ficaram só na área do alojamento. Nesse momento,
será necessário contratar uma equipe de portaria para controle de entrada e saída com
crachá e uma equipe de vigilantes para fazer as rondas no entorno do centro comunitário
e no acampamento, totalizando 20 vigilantes, sendo 2 equipes de 10. As entidades
devem indicar também nomes para compor a equipe de segurança do evento (cada
entidade indique um(a) representante para a equipe). A equipe deve fazer reunião no dia
11 de abril, às 18h.
f) Espaço de Convivência: Há uma dificuldade de encontrar um lugar adequado para
montar o espaço de convivência. Foi sugerido o espaço da ADUnB (Raquel verá isso) e
outras possibilidades na UnB (Zanata verá isso).
g) Inscrições: As inscrições estão abertas no período de 7 a 31 de março de 2019. As
mesmas
podem
ser
realizadas
no
site
do
evento,
por
meio
do link: https://encontronacionaldeeducacao.org/inscricoes/. O pagamento da taxa de
inscrição poderá ser realizado por meio de depósito bancário ou transferência eletrônica,
não sendo aceito depósito em envelope. Os dados da conta para pagamento da taxa de
inscrição são: Banco do Brasil, agência 3599-8, conta corrente 21369-1, CNPJ
00676296/0001-65. As inscrições serão reabertas posteriormente.
Há mobilização do(a)s estudantes nos estados e é preciso que as entidades ajudem no
aluguel dos ônibus para o III ENE.
h) Forma de Funcionamento dos GT (formulário, quantidade de pessoas/salas, inclusão
de novo eixo “Democracia, autonomia e liberdade de ensinar/cátedra”): Serão
solicitadas 40 salas, sendo 4 salas (200 lugares) por eixo. Rejane da CSP-Conlutas vai
enviar sugestão de instrumento para a relatoria nos grupos. Novo eixo incluído:
Democracia e autonomia no espaço educacional e liberdade de ensinar/cátedra (fazer a
ementa).
i) Solicitação da Frente Nacional Escola sem Mordaça (incluir Plenária da Frente no
sábado após a programação): Será incluída plenária da Frente após a programação de
sábado e será amplamente divulgada.

3. Outros encaminhamentos:
Próxima reunião: Dia 1º de abril na sede da Regional Rio de Janeiro, às 9h.
Nota de solidariedade ao acontecido em Suzano/SP - Escola Estadual Raul Brasil –
Gabriel ficou responsável em fazer a sugestão e enviar para o grupo ainda hoje.

