
ETIRADA DE ENTIDADES DO PROCESSO DO PEE DO CEARÁ 
 

  

O Estado do Ceará está vivendo, desde o segundo semestre do ano de 2014, o processo 

de adequação do Plano Estadual de Educação ao novo Plano Nacional de Educação, a 

partir da Lei 13.005/2014. Nós, organizações abaixo assinadas, vínhamos participando 

desse processo, com outros grupos, organizações e movimentos, no âmbito do Fórum 

Estadual de Educação. Nosso principal objetivo sempre foi o de garantir a real 

participação popular, razão de existir do próprio Fórum Estadual de Educação. 

Reafirmamos, portanto, a participação ampla e real como um princípio basilar, já 

apontado pela Lei 13.005/2014, para o processo de elaboração e adequação dos Planos 

dos Estados e dos Municípios, de acordo com o art. 8º, § 2º da referida Lei. 

  

Nesse contexto, foram apresentadas pelo Fórum de Educação do Ceará - FEE, ao 

Governo do Estado, uma série de proposições e medidas necessárias para efetivar um 

processo conferencial participativo, amplo e plural, capaz de construir um Plano 

Estadual de Educação que refletisse a realidade do nosso Estado. Entretanto, um 

somatório de situações minou a possibilidade de efetiva participação popular nos 

processos de pré plenárias, que ocorreram no interior.  

  

Destacamos especialmente o fato do texto referência para discussões do Plano, ou seja, 

o documento contendo o diagnóstico, as metas e estratégias que constarão na Lei 

Estadual, não ter sido disponibilizado antecipadamente para a população. Além disso, 

tampouco foram oferecidas cópias individuais desse texto nos momentos das 

discussões, o que dificultou ainda mais as possibilidades de análises e de formulações 

de propostas pelos presentes. 

  

Em função disso, as organizações abaixo assinadas retiram-se do processo de 

elaboração e adequação do Plano Estadual de Educação do Ceará, na medida em que 

defendem a participação real como princípio fundante de sua atuação.  

  

Assinam: 

  

Campanha Nacional Pelo Direito à Educação - Comitê Ceará 

Centro de Apoio a Mães de Portadores de Eficiência - CAMPE 

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará - CEDECA Ceará 

Fórum de Educação de Jovens e Adultos - FEJA 

Fórum de Educação Infantil do Ceará - FEIC 

  

 


