RELATÓRIO CEE

2010

No ano de 2010 a Presidência do CEE foi exercida nos três primeiros meses
pelo Conselheiro Astor de Castro Pessoa, concluindo seu mandato de dois anos. Em 5
de abril, o Conselheiro Astor Pessoa passou o Cargo à Conselheira Aylana Alves dos
Santos Gazar Barbalho, em solenidade ocorrida no Instituto Anísio Teixeira, quando
também tomaram posse os novos Conselheiros recentemente nomeados pelo
Excelentíssimo Governador do Estado.
A nova Presidente assumiu suas funções com grande entusiasmo, tornando o
ano de 2010 também produtivo, como pode ser observado pelas ações empreendidas
relacionadas ao longo deste documento.
•
•
•
•

•

•

Inauguração, em março, da Galeria de Fotos dos Presidentes do
Conselho a partir de 1967;
Lançamento do livro – Memória Histórica do Conselho Estadual de
Educação da Bahia (1842 a 1992) – volume I, de autoria do Professor
José Raimundo da Mata;
Lançamento do livro – Memória Histórica do Conselho Estadual de
Educação da Bahia (0963 a 1967) – volume II, de autoria do Professor
Edivaldo Machado Boaventura;
Comemoração dos 168 Anos do CEE, em 24 de maio, para a qual foi
convidado o Professor Genuino Bordignon que proferiu a palestra – O
Papel do Conselho Estadual de Educação como órgão de Estado. No
dia seguinte, no Hotel Vilamar houve a apresentação do coral
Desenbahia, seguindo-se três palestras sobre os temas Saúde uma
Questão de Atitude – pelo Doutor Eduardo Jesuino, O Corpo fala –
pela Fisioterapeuta Sara Barbosa e Alimentação Saudável – pela
Nutricionista Manuela Lira.
Enriquecimento das Reuniões Plenárias com discussão sobre os temas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Formação
de Professores – FORPROF, Termo de Cooperação Técnica entre
MEC/INEP/CONAES/SEC/CEE/Universidades Estaduais da Bahia,
Desenvolvimento do Ensino Superior no Estado da Bahia, para as
quais foram convidados respectivamente a Conselheira Clélia Brandão
Craveiro- Presidente do CNE, Penildo Silva Filho – Diretor do IAT,
Nadja Valverde Viana –ex-Presidente da CONAES, Cleunice Matos
Rhem – Técnica do MEC/SESu e Prof. Clovis Caribe – Coordenador
da CODES/SEC
Reuniões abertas para discussão de temas especiais, realizadas no
Vilamar Hotel, a primeira com presença do Conselheiro Antônio
Almerico Biondi Lima Superintendente da Educação Profissional do
Estado para apresentar Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a segunda, para
apresentação dos temas Educação no Campo e Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais da Educação Básica pelo Professor Miguel Arroio.

Entre as atribuições regulares, destacam-se as seguintes atividades:
- Inspeções especiais a Instituições de Ensino para instrução de processos e
apuração de denúncias.
- Elaboração de novas Resoluções Normativas.
- Ampliação 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 o Ministério Público
- Articulação com as Secretarias e Conselhos Municipais de Educação.
- Participação efetiva nas atividades do Fórum Nacional dos Conselhos
Estaduais de Educação.
Houve também a troca do mobiliário das salas de trabalho.

ARTICULAÇÃO COM A ESFERA ESTADUAL
Permanece a política de entrosamento do Conselho com a SEC, em
consonância com o pronunciamento do Secretário da Pasta da Educação Professor
Osvaldo Barreto na solenidade de posse da Presidente desta Casa, na busca de
programas e projetos que possam fortalecer o sistema educacional

ARTICULAÇÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO
O Conselho Estadual de Educação participa do Programa Objetivos do
Milênio: Saúde e Educação de Qualidade para Todos, sob coordenação da Promotora de
Justiça Maria Pilar Menezes, que consiste em visita a escolas públicas municipais e
estaduais para levantamento e busca de soluções para as situações atípicas encontradas.
Neste Programa estão envolvidos a SEC - DIREC 1B, Conselho Tutelar, Conselho de
Nutrição, Corpo de Bombeiros e outras entidades.
Este Conselho também continuou participando da 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.

ARTICULAÇÃO MUNICIPAL
Uma das mais significativas ações pró-ativas do CEE é 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.

Estas ações têm fundamental importância no crescimento da autonomia
municipal prevista pela Lei 9.394/96 que colocou o município como um dos entes
federativos com competências próprias, principalmente quanto à responsabilidade do
Ensino Fundamental.
Em 2010, o Encontro do Conselho Estadual com os Conselhos Municipais
de Educação ocorreu em Camaçari, no período de 21 a 23 de novembro, conjuntamente
com o V Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação
da Bahia - UNCME. A Solenidade de Abertura contou com a presença de autoridades
estaduais e municipais, incluindo o Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de
Educação Professor Osvaldo Barreto e o Prefeito local. O Encontro teve a participação
de 151 municípios que se fizeram representar por seus Secretários Municipais,
Presidentes e Conselheiros Municipais, Titulares das DIRECs, Diretores de Escolas
públicas e particulares, totalizando 410 profissionais da Educação, neles incluídos
Servidores e Conselheiros do Conselho Estadual de Educação.
A abertura do Evento ocorreu no domingo, 21 de novembro na sede da
Câmara Municipal de Camaçari, com o pronunciamento das Autoridades presentes e a
homenagem prestada à Professora Maria das Graças Guimarães Santos, personalidade
de destaque na área da educação do Município.
Nos dias 22 e 23 seguintes as atividades foram realizadas no espaço sócioeducativo Cidade do Saber, quando foram apresentados os temas constantes da
Programação do Evento, conforme Anexo VII deste Relatório
O número de Conselhos Municipais, no Estado da Bahia, tem aumentado
significativamente a partir da iniciativa deste Conselho em promover essas reuniões e da
possibilidade dos representantes municipais participarem de suas reuniões plenárias e
exercitarem sua autonomia. Neste Encontro com os Municípios foi distribuída uma
Coletânea de Atos Normativos do CEE no período de 1997 a 2010, onde também se
encontram referências oriundas do Conselho Nacional de Educação.

ARTICULAÇÃO COM A ESFERA NACIONAL
Na esfera nacional o CEE participou de diversos eventos ao longo do ano,
comparecendo aos eventos em Brasília, destacando-se os seguintes:
•
II e III Encontros Nacionais de Conselheiros de Educação
•
Conferência Nacional da Educação – CONAE
•
Seminário Ibero-Americano de Conselhos de Educação
•
Reuniões da Câmara de Educação Básica do CNE
•
Audiência Pública sobre Diretrizes Nacionais do Ensino Médio
•
Encontro Nacional dos Conselhos para discussão do Regime de
Colaboração
•
Reuniões do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais – Regionais e
Nacionais
•
Reunião do Colegiado Nacional dos Diretores e Secretários dos
Conselhos Estaduais de Educação - CODISE
VISITAS
As atividades do ano de 2010 foram iniciadas com a visita do Senhor
Secretário da Educação Professor Osvaldo Barreto que presidiu a primeira Sessão

Plenária e expôs o plano de metas para 2010. No decorrer do ano, o CEE recebeu as
visitas dos Conselhos Municipais, com o objetivo de conhecer o funcionamento do
Órgão e o procedimento realizado durante as sessões. No mês de novembro, o Conselho
Estadual de Cultura veio a esta Casa para participar de uma Sessão do Conselho Pleno
visando estabelecer um entrosamento entre os dois Conselhos e promover ações
conjuntas para a divulgação da cultura no processo educacional. Por fim, na última
Reunião do ano, como de praxe, a UNEB realizou a sua tradicional visita, com sua
equipe de Pró-Reitores para apresentar o relato das principais atividades e desejar Boas
Festas para todos, com a expectativa de um Ano Novo muito profícuo.

AÇÕES RELACIONADAS AO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS
ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO
Em 2010, o Conselho Estadual de Educação da Bahia continuou participando
das Reuniões Regionais e Nacionais do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de
Educação, representando-se pela Presidente, Vice-Presidente, Presidentes de Câmaras e
Comissões e outros Conselheiros.

DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
No ano de 2010, o Setor de Atendimento ao Público prestou relevantes
serviços fornecendo informações, orientações, intermediando o trabalho das Câmaras e
Comissões com o público, mantendo o elo de comunicação entre o CEE e a sociedade.
Manteve articulação com a SEC por meio de sua Ouvidoria e da Coordenação de
Legislação Escolar- CLO encaminhando denúncias referentes às escolas estaduais e
esclarecendo dúvidas.

ATIVIDADES
O desempenho eficaz das atividades do Conselho Estadual de Educação é de
fundamental importância para a área educacional do Estado e para a sociedade,
considerando a necessidade do 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 que constituem a rotina dos trabalhos desenvolvidos pelas Câmaras e
Comissões deste Conselho e pelo seu Plenário.
Paralelamente às atividades fins do Conselho, seu funcionamento depende das
atividades meio, desenvolvidas no seu cotidiano pela Direção da Casa e pelos Setores
Administrativo, Financeiro, Protocolo, Arquivo, Centro de Documentação,
Atendimento ao Público, Coordenação Técnica, Inspeção, cujos Relatórios integram
este Documento.
A dotação orçamentária do exercício de 2010 importou em R$ 1.500.000,00
(Hum milhão e quinhentos mil reais), tendo sido gastos nas diversas rubricas R$

1.050.942,09 (Hum milhão, cinqüenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e nove
centavos), conforme demonstrativo anexo.
A Presidência do CEE conta com uma Secretaria, uma Diretoria, uma
Assessoria, uma Coordenação Técnica e uma Coordenação Administrativa. Desenvolve
seus trabalhos de coordenação geral em todas as atividades, dando continuidade as
ações de melhoria das condições de trabalho para todos os Conselheiros, Secretários,
Técnicos, Professores e Funcionários do Conselho, recuperando os espaços físicos,
equipando os diversos setores e ampliando quantitativa e qualitativamente o seu Quadro
de Pessoal. Também é responsável pela publicação de todos os Atos emanados do
Conselho e que são divulgados para a sociedade. Em âmbito interno a Presidência do
CEE dirige o Órgão de maneira colegiada, em reuniões de Dirigentes, de Presidentes de
Câmaras e Comissões, de Secretárias do Plenário, de Câmaras e de Comissões. No
âmbito externo a Presidência se apresenta pessoalmente ou através de representação em
todos os eventos para os quais este Conselho é convidado, dentre os quais destacamos
as Reuniões do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, do Fórum
Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, da Secretaria de Estado da Educação
da Bahia, das Universidades Estaduais, das Universidades Federais, das Universidades
Particulares, da Procuradoria Geral do Estado, da Assembléia Legislativa do Estado, do
Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, das Prefeituras Municipais,
das Secretarias de Educação dos Municípios, das Câmaras de Vereadores, do
SESC/SENAC, do SESI/SENAI, dentre muitos outros.
A Coordenação Técnica além da conferência, instrução e análise técnica dos
processos tem contribuído com a discussão e sugestão de procedimentos
organizacionais e técnicos como forma de agilização dos trabalhos deste Conselho.
O Setor de Inspeção deste Conselho continua prestando relevantes serviços
realizando 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 2010 foram realizadas 22 inspeções, das quais 6 em Salvador e 16
nos Municípios de Camaçari, Candeias, Euclides da Cunha, Feira de Santana,
Ibotirama, Itabatã , Itabuna, Jacaraci, Nazaré, Paulo Afonso, Rio Real, São Felipe,
Seabra, Uauá, Vitória da Conquista.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
A Presidência do CEE continua empenhada, juntamente com a SEC em
encontrar outra sede que possa atender melhor a suas necessidades de espaço físico e de
conforto para os servidores, Conselheiros e para a assistência ao público. Em agosto
deste ano foi disponibilizado o antigo Solar Bandeira, situado no bairro da Soledade,
mas as condições de localização, acesso, estacionamento, instalações não foram
satisfatórias.
A guarda do arquivo inativo do Conselho permanece num espaço do Colégio
Estadual Odorico Tavares, até que a Secretaria da Educação da Bahia encontre um
prédio público que possa abrigar, adequadamente, todos os setores que compõem a
estrutura do Egrégio Conselho Estadual de Educação.

PROCESSOS
A análise e julgamento de processos das mais diversas naturezas constituem
atividade para a qual se dedica a maior parte do corpo técnico do Conselho e todos os
Conselheiros. É uma importante prestação de serviço à sociedade que abrange
credenciamento de instituições de ensino de todos os níveis, autorização e
reconhecimento de cursos, extinção de escolas, regularização de vida escolar,
apreciação de denúncias e outros. Apresentamos a seguir o resumo do fluxo de
Processos protocolados e julgados neste Conselho em 2010, assim quantificados:

FLUXO DE PROCESSOS
Processos protocolados
Processos analisados pela Coordenação Técnica
Processos julgados
DISTRIBUIÇÃO

Conclusivo
Câmara de Educação Superior
Câmara de Educação Básica
117
Câmara de Educação Profissional
118
Comissão de Direito Educacional
34
Comissão de Jovens e Adultos
2
Comissão de Avaliação
Total
271

524
167
307 (1 cancelado)
RESOLUÇÕES
NORMATIVAS

Conselho Pleno
23
3
2
4
1
7
36
4

CONCLUSÃO
O CEE continua seu empenho na busca pela melhoria dos indicadores da
educação baiana, com ampliação da oferta e melhoria da qualidade, pelo incentivo à
formação de professores e por uma educação mais inclusiva. Juntamente com a
Secretaria da Educação e dentro da sua autonomia assume sua missão consultiva,
deliberativa, normativa e fiscalizadora, que lhe foi delegada por Lei, em defesa e em
prol da sociedade.

