Conselho de Educação - Governo da Bahia -

Posse de Presidente, Vice-Presidente e Conselheiros do CEE-BA teve
presenças do Secretário da Educação e de várias representações da área
Notícias
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O Auditório do Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia (Complexo Múltiplo Oscar
Cordeiro - Água de Meninos) ficou lotado, na manhã de hoje, para a Sessão Especial de Posse de
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA), e Posse dos
Recém Nomeados Conselheiros. Anatércia Ramos Lopes Contreiras (Presidente) e Mere Suely
Rodrigues da Silva Oliveira (Vice-Presidente) iniciam seus mandatos de dois anos à frente do
CEE-BA com vários planos para a dinamização do Conselho de Educação, incluindo a digitalização
dos processos que tramitam no órgão e o esforço por uma aproximação ainda maior com a
sociedade, na busca por contribuir com soluções ágeis e eficientes para a educação na Bahia.

Conselheiros do CEE-BA e Secretário Walter Pinheiro: cerimônia de posse foi realizada hoje
(segunda-feira)
O Auditório do Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia (Complexo Múltiplo Oscar
Cordeiro - Água de Meninos) ficou lotado, na manhã de hoje, para a Sessão Especial de Posse de
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA), e Posse dos
Recém Nomeados Conselheiros. Anatércia Ramos Lopes Contreiras (Presidente) e Mere Suely
Rodrigues da Silva Oliveira (Vice-Presidente) iniciam seus mandatos de dois anos à frente do
CEE-BA com vários planos para a dinamização do Conselho de Educação, incluindo a digitalização
dos processos que tramitam no órgão e o esforço por uma aproximação ainda maior com a
sociedade, na busca por contribuir com soluções ágeis e eficientes para a educação na Bahia.
A cerimônia foi presidida pelo Secretário de Estado da Educação da Bahia, Walter Pinheiro, e foi
acompanhada por representações de vários setores da educação. Na ocasião, Pinheiro anunciou a
Plataforma da Educação, portal que irá abrigar mais de sete mil conteúdos educacionais e que se
integra a um projeto maior de readequação das escolas e do ensino público estadual à
contemporaneidade.
"Mas que fique claro que não queremos trazer à educação apenas tecnologia. A tecnologia é
importante, mas é apenas uma ferramenta. A educação precisa disso, mas também, e sobretudo, de
pessoas, de educadores. E para que nos aprofundemos nos conceitos que precisamos ter para criar
essa nova escola, uma escola que irá formar estudantes para um novo tempo, precisamos, e muito,
da pareceria do Conselho de Educação", disse o Secretário Walter Pinheiro.
Walter Pinheiro (ao centro), ladeado por Anatércia Contreiras e Mere Suely Oliveira
(respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente CEE-BA); Clímaco Dias e Welington Araujo (respectivamente, Conselheiro Decano
e ex-Vice-Presidente CEE/BA)

Anatércia Contreiras, que já teve um período de dois anos à frente do Conselho de Educação e foi
recentemente reeleita por conta da aprovação à sua administração, elencou questões que pretende
enfrentar em seu novo mandato e conclamou os Conselheiros do CEE/BA para a construção de
uma eficiente e fértil etapa histórica a ser incluída na rica trajetória deste órgão que, no próximo dia
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25 de maio, completa 176 anos de atividades. "No Brasil como um todo, atravessamos tempos
difíceis. Os últimos dois anos foram de grande dificuldade para a educação. Mas o Conselho de
Educação tem a importante função de traçar diretrizes e balizamentos para essa atividade e
seguiremos realizando nossa missão, da mesma forma e com o mesmo empenho que venho
conduzindo esse processo desde que assumi o Conselho para meu primeiro mandato, há dois
anos".
Conselheiro Decano do CEE/BA, Clímaco César Siqueira Dias direcionou sua fala aos novos
Conselheiros que assumem agora suas funções, dizendo que o trabalho nessa atividade é um
eterno aprendizado. "Aprendi muito com situações diversas da educação nessa minha atividade de
Conselheiro, e nisso muitos colegas me ajudaram, assim como sei que, com minha experiência,
também ajudei a aos colegas, em outras situações. É assim o trabalho no Conselho de Educação,
uma atividade em conjunto na qual se aprende e se ensina".
Com mandato até 2022, foram empossados os seguintes Conselheiros Titulares:
João Danilo Batista de Oliveira
Maria Luiza Tapioca Silva
Marcelo Oliveira Rocha
Ronaldo Crispim Sena Barros
Roberto Gondim Pires
Jesuína Barbosa dos Santos
Susana Couto Pimentel
Clóvis Caribé Menezes do Santos
Joceval Andrade Bittencourt
Marcone Pereira de Azevedo
Paulo Gabriel Soledade Nacif
Rosana dos Santos Lopes

Com mandato até 2022, foram empossados os seguintes Conselheiros Suplentes:
José Antonio Souza Matos
Décio Luiz de Faria
Nadja Maria Lima Maciel
Zelinda Barros
Dinalva Melo do Nascimento
Leidiane Marinheiro da Silva
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