II Reunião Plenária - Fortaleza/CE

O SONHO SE TORNOU REALIDADE. Com a realização da II Reunião Nacional dos
Diretores e Secretários dos Conselhos de Educação, que aconteceu nos dias 26 e 27 de
outubro de 2000, na cidade de Fortaleza, Ceará, definitivamente o CODISE se tornou um
organismo de apoio aos Conselhos de Educação de todo Brasil. Lá, com a participação de
representantes de mais cinco Conselhos Estaduais da Educação – Bahia, Distrito Federal,
Pará, Rondônia e Sergipe, que pela primeira vez vieram nos pres6igiar, recepcionados pelo
Conselho Estadual da Educação do Ceará, buscamos novos caminhos para o CODISE.
Participaram ainda, representantes dos Conselhos Estaduais do Piauí, do Espírito Santo,
Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e do Conselho Nacional de Educação.
Desde o sonho, que começou a ser sonhado nos dias 01 e 02 de junho de 2000, com a
reunião preparatória ocorrida em Foz de Iguaçu que contou com uma participação de
representantes dos Conselhos do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro
e Espírito Santo, resultando na criação da Comissão Nacional Pró Colegiado dos Diretores
e Secretários dos Conselhos de Educação, evoluímos bastante.
Na reunião de Florianópolis onde foi criado o CODISE, contamos com a participação dos
Conselhos do Piauí, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de
Janeiro, São Paulo, Ceará e do Conselho Nacional.
Ao todo, a idéia foi difundida a 17 de Conselhos que já participarem de pelo menos uma
das reuniões realizadas.
Sobre o encontro ocorrido em Fortaleza, cabe desde logo agradecer a organização do
Conselho Estadual de Educação do Ceará que, nas pessoas do seu Presidente, Professor
Marcondes Rosa de Souza e nossa Vice-Presidente Raimunda Aurila Maia Freire
(Secretária Geral do CEE do CE), demonstraram toda a hospitalidade do povo cearense,
onde tudo correu perfeitamente.
Os trabalhos realizados naqueles dias proporcionaram aos participantes uma visão global
dos serviços prestados pelos nossos Conselhos e suas estruturas organizacionais.
No relatório da I Reunião realizada pelo CODISE em Florianópolis, apresentamos o relato
de experiência dos Conselhos lá presentes. Para que não nos tornemos repetitivos, neste
relatório apresentaremos o relato de experiências apenas dos que estavam participando pela
primeira vez.
As discussões realizadas na II Reunião Nacional do CODISE levaram o Colegiado a
algumas decisões:
Criação do informativo, denominado CODISE EM FOCO, com o objetivo de proporcionar
maior integração entre os Conselhos, devendo circular mensalmente por fax, sob a
responsabilidade do Conselho do Pará, na pessoa de Adriana Menezes.
Por sugestão do representante do Conselho Nacional de Educação, Professor Raimundo
Miranda, aprovada pelos presentes, foi estabelecido que a Secretaria do CODISE fará
ofício a todos os Conselhos do Brasil solicitando levantamento dos principais problemas
enfrentados nos Conselhos e estas informações seriam repassadas aos Conselhos para
reconhecimento e tais questões virão a compor a pauta dos trabalhos da próxima reunião.
Ficou decidido que a próxima reunião do CODISE ocorrerá no mês de maio de 2001, na

cidade de Brasília/DF, sob responsabilidade do Conselho Nacional de e Educação, com a
colaboração do Conselho de Educação do Distrito Federal. Houve também a inscrição da
Bahia para sediar o encontro, devendo ser confirmado para o próximo encontro em
Brasília.
Quem teve a possibilidade de participar do encontro realizado na belíssima Fortaleza, ficou
impressionado com a acolhida proporcionada pelo Conselho Estadual da Educação do
Ceará, principalmente pelos seus servidores que se desdobraram em gentilezas e atenções,
sempre presentes em todas as reuniões e confraternizações.
O encontro proporcionou o crescimento das discussões sobre a importância do CODISE,
serviu principalmente para que pudéssemos nos conhecer melhor, fato que já vem
repercutindo em nossos trabalhos do dia a dia, em nossos Conselhos e de onde nossa
possibilidade de ajuda mútua vem surgindo.
A esperança dos participantes de Fortaleza é que no encontro de Brasília tenhamos a
participação de todos os Conselhos Estaduais de Educação e que lá já possamos buscar
alguns Conselhos Municipais de Educação par virem juntar-se a nós.
Sentimos a falta de Conselhos que haviam participado de outros encontros, porém os que
faltaram justificaram antecipadamente suas ausências, fato que demonstra a importância
que estão dispensando ao CODISE.
A semente vingou. Vamos regá-la para que floresça e nos dê os frutos que buscamos.
Até breve, em Brasília.
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O SONHO SE TORNOU REALIDADE. Com a realização da II Reunião
Nacional dos Diretores e Secretários dos Conselhos de Educação, que aconteceu
nos dias 26 e 27 de outubro de 2000, na cidade de Fortaleza, Ceará,
definitivamente o CODISE se tornou um organismo de apoio aos Conselhos de
Educação de todo Brasil. Lá, com a participação de representantes de mais cinco
Conselhos Estaduais da Educação – Bahia, Distrito Federal, Pará, Rondônia e
Sergipe, que pela primeira vez vieram nos pres6igiar, recepcionados pelo
Conselho Estadual da Educação do Ceará, buscamos novos caminhos para o
CODISE. Participaram ainda, representantes dos Conselhos Estaduais do Piauí,
do Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e do Conselho Nacional
de Educação.
Desde o sonho, que começou a ser sonhado nos dias 01 e 02 de junho
de 2000, com a reunião preparatória ocorrida em Foz de Iguaçu que contou com
uma participação de representantes dos Conselhos do Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo, resultando na criação da
Comissão Nacional Pró Colegiado dos Diretores e Secretários dos Conselhos de
Educação, evoluímos bastante.
Na reunião de Florianópolis onde foi criado o CODISE, contamos com a
participação dos Conselhos do Piauí, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e do Conselho Nacional.
Ao todo, a idéia foi difundida a 17 de Conselhos que já participarem de
pelo menos uma das reuniões realizadas.
Sobre o encontro ocorrido em Fortaleza, cabe desde logo agradecer a
organização do Conselho Estadual de Educação do Ceará que, nas pessoas do
seu Presidente, Professor Marcondes Rosa de Souza e nossa Vice-Presidente

Raimunda Aurila Maia Freire (Secretária Geral do CEE do CE), demonstraram
toda a hospitalidade do povo cearense, onde tudo correu perfeitamente.
Os trabalhos realizados naqueles dias proporcionaram aos participantes
uma visão global dos serviços prestados pelos nossos Conselhos e suas
estruturas organizacionais.
No relatório da I Reunião realizada pelo CODISE em Florianópolis,
apresentamos o relato de experiência dos Conselhos lá presentes. Para que não
nos tornemos repetitivos, neste relatório apresentaremos o relato de experiências
apenas dos que estavam participando pela primeira vez.
As discussões realizadas na II Reunião Nacional do CODISE levaram o
Colegiado a algumas decisões:

1. Criação do informativo, denominado CODISE EM FOCO, com
o objetivo de proporcionar maior integração entre os Conselhos, devendo
circular mensalmente por fax, sob a responsabilidade do Conselho do Pará,
na pessoa de Adriana Menezes.

2. Por sugestão do representante do Conselho Nacional de
Educação, Professor Raimundo Miranda, aprovada pelos presentes, foi
estabelecido que a Secretaria do CODISE fará ofício a todos os Conselhos
do Brasil solicitando levantamento dos principais problemas enfrentados
nos Conselhos e estas informações seriam repassadas aos Conselhos para
reconhecimento e tais questões virão a compor a pauta dos trabalhos da
próxima reunião.

3. Ficou decidido que a próxima reunião do CODISE ocorrerá no
mês de maio de 2001, na cidade de Brasília/DF, sob responsabilidade do
Conselho Nacional de e Educação, com a colaboração do Conselho de
Educação do Distrito Federal. Houve também a inscrição da Bahia para
sediar o encontro, devendo ser confirmado para o próximo encontro em
Brasília.

CONCLUSÃO
Quem teve a possibilidade de participar do encontro realizado na
belíssima Fortaleza, ficou impressionado com a acolhida proporcionada pelo
Conselho Estadual da Educação do Ceará, principalmente pelos seus servidores
que se desdobraram em gentilezas e atenções, sempre presentes em todas as
reuniões e confraternizações.
O encontro proporcionou o crescimento das discussões sobre a
importância do CODISE, serviu principalmente para que pudéssemos nos
conhecer melhor, fato que já vem repercutindo em nossos trabalhos do dia a dia,
em nossos Conselhos e de onde nossa possibilidade de ajuda mútua vem
surgindo.
A esperança dos participantes de Fortaleza é que no encontro de
Brasília tenhamos a participação de todos os Conselhos Estaduais de Educação e
que lá já possamos buscar alguns Conselhos Municipais de Educação par virem
juntar-se a nós.
Sentimos a falta de Conselhos estaduais que haviam participado de
outros encontros, porém os que faltaram justificaram antecipadamente suas
ausências, fato que demonstra a importância que estão dispensando ao CODISE.
A semente vingou. Vamos regá-la para que floresça e nos dê os frutos
que buscamos.
Até breve, em Brasília.

