AÇÕES DO CEE EM 2009
O ano de 2009 foi muito produtivo para o CEE. Além das atribuições regulares, previstas no Regimento do
Conselho Estadual de Educação da Bahia, foram realizadas as seguintes atividades:
• Publicação das Revistas REDACTA que, a partir de 2009, começaram a ser editadas também em CD,
com as seguintes publicações:
Revista REDACTA Edição Especial III- 2009;
Revista REDACTA nº 53 vol 1, 2, 3 e 4, ano 2007, em meio digital - CD;
Revista REDACTA nº 54 vol 1, 2, 3 e 4, ano 2008;
Inspeções especiais a Instituições de Ensino para instrução de processos e apuração de denúncias.
• Elaboração de novas Resoluções Normativas.
• Melhoria das instalações físicas do Conselho.
• Ampliação e qualificação de integrantes do Quadro de Pessoal do CEE.
Além dessas, continuaram as ações relativas à:
• Articulação com a Secretaria da Educação do Estado.
• Articulação com as Secretarias e Conselhos Municipais de Educação.
• Participação efetiva nas atividades do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação,
culminando com a realização da XXXIII Reunião Plenária do Fórum Nacional dos Conselhos de Educação
de todo o Brasil, na Capital da Bahia, com as presenças do Governador Jaques Wagner e do Secretário
Osvaldo Barreto Filho.
ARTICULAÇÃO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
•

Participação na CAMPANHA ESCOLA LEGAL promovida pelo Ministério Público em parceria com a

Secretaria da Educação e Ouvidoria Geral do Estado, além de alguns setores municipais. Esta Campanha
visa alertar a população quanto à situação de legalidade das escolas no que concerne aos atos de
autorização de funcionamento.
• Participação em todas as CARAVANAS DA EDUCAÇÃO nos Municípios de Senhor do Bonfim, Juazeiro,
Teixeira de Freitas, Eunápolis, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Cachoeira, Valença e Amargosa,
programa da Secretaria da Educação, com a presença do Presidente e de outros Conselheiros,
percorrendo o Estado e desenvolvendo uma ação abrangente de audiência pública, ouvidoria, consultoria
e orientação para dar apoio aos municípios e à população no que concerne à área educacional.
ARTICULAÇÃO MUNICIPAL
Dentre as mais significativas ações pró-ativas do CEE, mais uma vez destaca-se a de promover uma
articulação entre o Estado e os Municípios, acreditando no processo de municipalização da Educação
Básica. Por essa razão, este Conselho promove anualmente uma reunião conjunta com os Conselhos e
Secretarias Municipais de Educação, tendo como tema central o fortalecimento do processo de criação e
consolidação dos Sistemas e dos Conselhos Municipais de Educação.
•

Realização do Encontro do Conselho Estadual com os Conselhos Municipais de Educação

ocorrido em Alagoinhas, no período de 27 a 29 de setembro, conjuntamente com o III Encontro Estadual
da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação da Bahia - UNCME. A Solenidade de Abertura
contou com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, incluindo o Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Educação, Professor Osvaldo Barreto. O Encontro contou com a participação de 180
municípios que se fizeram representar por seus Secretários Municipais, Presidentes e Conselheiros
Municipais, Titulares das DIRECs, Diretores de Escolas públicas e particulares, totalizando 527 profissionais
da Educação, neles incluídos Servidores e Conselheiros do Conselho Estadual de Educação.

AÇÕES RELACIONADAS AO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO
O Conselho Estadual de Educação da Bahia continuou participando de todas as Reuniões Regionais e
Nacionais do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, marcando sua presença na
coordenação de trabalhos e integrando Painéis e Mesas Redondas.
O Conselho de Educação da Bahia foi mais uma vez prestigiado com a Vice–Presidência do Fórum dos
Conselhos Estaduais de Educação da Região Nordeste, na reunião do FNCE, realizada em novembro de
2008.
A XXXIII Reunião Plenária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação foi realizada em
Salvador nos dias 5 e 6 de novembro, tendo sido organizada pelo CEE/BA, com a participação efetiva da
Secretaria Estadual de Educação, e com o expressivo apoio da UNEB - Universidade do Estado da Bahia e
do SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. O Evento foi muito bem sucedido e está
detalhado na Ata das sessões de números 538 e 539 do Conselho Pleno.
DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
O Setor de Atendimento ao Público prestou relevantes serviços fornecendo informações, orientações,
intermediando o trabalho das Câmaras e Comissões com o público, estabelecendo um elo de comunicação
entre o CEE e a sociedade. Além disso participou, ativamente, de todas as Etapas da Conferência Estadual
de Educação, representando o Conselho na Comissão Central do Evento.
ATIVIDADES REGULARES
A importância do desempenho eficaz das atividades do Conselho Estadual de Educação é de fundamental
importância para a área educacional do Estado e para a sociedade. O estabelecimento de normas e
resoluções que disciplinam o funcionamento dos estabelecimentos de ensino, bem como a emissão de
Atos de Autorização de Cursos, Reconhecimento de Cursos Superiores, Credenciamento de Instituições e
de Universidades Estaduais, Regularização de Vida Escolar dentre outros mais diversos constituem a rotina
dos trabalhos desenvolvidos pelas Câmaras e Comissões deste Conselho e pelo seu Plenário.
O CEE realiza as inspeções especiais, fora da rotina, visando esclarecer as questões relativas a denúncias,
irregularidades praticadas pelos estabelecimentos escolares, constatação de endereço, entre outras, com
objetivo de prestar informações para julgamento de processos. No ano de 2009 foram realizadas 32
inspeções, incluindo a capital e o interior.
Resumo do fluxo de Processos protocolados e julgados, em 2009 quantificados:

FLUXO DE PROCESSOS
Processos protocolados

498

Processos julgados

258
DISTRIBUIÇÃO
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