III Reunião Plenária - Brasília/DF
O CODISE Sedimenta as suas Bases
A recepção proporcionada pelo Conselho Nacional de Educação aos
participantes da Reunião em Brasília, na pessoa do Secretário Executivo
Raimundo Miranda e toda a sua equipe, repercutiu muito positivamente entre
os que lá se fizeram presentes.
Além do charme da nossa Capital Nacional, onde alguns de nós estávamos
pela primeira vez, tivemos a grata possibilidade de conhecer o Conselho
Nacional de Educação. Observar que muitos dos problemas que enfrentamos
no nosso dia-a-dia, também lá são encontrados, de certa forma nos faz ver que
nossas dificuldades são comuns. Ressalte-se a participação na organização do
evento, do Conselho de Educação do Distrito Federal. Fica aqui nosso especial
agradecimento ao Presidente do CNE, que mui gentilmente nos recebeu, e à
Professora Márcia Bonfim, funcionará daquele Conselho, pela bela aula sobre
o funcionamento da Casa e de todo o seu potencial.
Foi possível avaliar o nível de importância que estamos alcançando no cenário
técnico – administrativo na Educação Nacional, quando para a abertura de
nossa Reunião, contamos com a prestigiosa presença do Presidente do
Conselho Nacional de Educação, Professor Ulysses de Oliveira Panisset.
Reforçando tal importância, o Presidente do Conselho de Educação do Distrito
Federal, Padre Décio Batista Teixeira, Além do palestrante, Professor Carlos
Roberto Jamil Cury, Demonstra ainda, o nível de importância que estamos
alcançando a presença no segundo dia de reunião, do Presidente do Conselho
Estadual do Ceará, Professor Marcondes Rosa de Souza, que de passagem
por Brasília, e sabendo de nossa Reunião, lá compareceu, dirigindo-nos
palavras elogiosas e que muito nos enalteceram. Registra-se ainda a
manifestação da Presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de
Educação, Professora Silvia Helena Pesente de Abreu, que enviou a todos os
Presidentes de Conselhos um expediente onde solicita empenho dos mesmos
no sentido de liberarem seus Diretores para que participassem da Reunião de
Brasília.
Capítulo a parte foi à palestra ministrada pelo Conselheiro Carlos Roberto
Jamil Cury, integrante do Conselho Nacional de Educação, reconhecido
nacionalmente por sua extrema capacidade e competência, que nos brindou
com o tema “A Ética nos Conselhos de Educação”. Com sua natural didática,
trouxe a teoria para a prática, demonstrando o quanto é importante esta
questão nos trabalhos desenvolvidos em nossos conselhos. Esta palestra
também integra este relatório.
Da mesma forma, foi importante a participação do Professor Juarez Thives
Junior e da Professora Marisa Marquese, ambos da Universidade do Vale do
Itajaí – UNIVALI, de Santa Catarina que, sabedores da importância do
CODISE, lá estiveram como palestrantes, abordaram os seguintes temas:
“Workflow – uma tecnologia para a transformação do conhecimento nas
organizações” e “A capacitação de Conselheiros de Conselhos Municipais de
Educação através da Educação à Distância”.
A expressiva participação dos representantes dos Conselhos Estaduais da
Educação foi decisiva para o sucesso da reunião de Brasília. Lá estiveram
representados os Estados do Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás,
Espírito Santo, Distrito Federal, Bahia, Amazonas, São Paulo, Rio Grande do
Sul, Piauí, Pará, Mato Grosso, Santa Catarina, Acre, Rio de Janeiro, Paraná e
Conselho Nacional de Educação. Parabéns colegas.
De parabéns também está o Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Pela

primeira vê participando das reuniões do CODISE, Jeanny Serafim Galdino
Lucena, Secretária Executiva, saiu na frente, oferecendo aquele Conselho pra
sediar nossa próxima Plenária. Que bela participação! Logo na primeira,
conquistou o direito de realizar, em setembro, nossa próxima Reunião. Pelo
jeito, teremos mais um grande evento.
Na reunião de Brasília, ficou claro que o tempo que estamos destinando às
nossas discussões internas seja na apresentação de experiências ou nos
debates, está sendo insuficiente. Desta forma, é nossa intenção, já a partir da
Reunião da Paraíba, destinar maior espaço às nossas discussões mais
específicas.
Por fim, só agradecimento aos amigos do Conselho Nacional de Educação e
do Conselho de Educação do Distrito Federal. Que recepção! Que tratamento
nos foi dispensado, não houve surpresa em relação a estas questões, já que
Raimundo Miranda e José Durval de Araújo Lima são pessoas da mais
reconhecida competência. E mais: com o apoio de suas equipes, realmente se
superam. Foi muito bom ter estado em Brasília, como foi bom conhecer estas
pessoas que estão ajudando a construir a Educação do nosso Brasil.
Na ocasião, estiveram presentes os seguintes Diretores/Secretários Gerais:
NOME
Álvaro Barros da Silveira
Anita Favaro Martelli
Antônia Baena Pétrus
Antonio Carlos de Souza
Benedita do Socorro Medeiros da
Silva
Dailes de Freitas Faria
Eloysa Maria Teixeira Alves
Francisco Rodrigues
Gabriela Stange
Jairo Cezar S. da Castro Araújo
Jane Márcia Vitali
Jeanny Serafim Galdino
Jorge Luiz Magalhães
José Durval de Araújo Lima
Leila Maria de Moraes Rabelo
Maria Amélia Ramos
Maria Beatriz Corrêa
Maria Jandira Rocha da Carvalho
Maria Raimunda Pereira Sant’Ana
Marisa Araújo Oliveira
Neide da Silva Almeida
Raimundo Miranda
Raimunda Autila Maia Freire
Silvia Espinosa Lima
Silvia Regina Pólo da Cruz Felício
Terezinha Vasconcelos
Zânea Duarte

LOCALIDADE
CEE/SC
CEE/SP
CEE/GO
CEE/PR
CEE/PA
CEE/MS
CEE/MT
CEE/RS
CEE/ES
CEE/PI
CEE/ES
CEE/PB
CEE/RJ
CEE/DF
CEE/MG
CEE/MT
CEE/MG
CEE/AM
CEE/BA
CEE/DF
CEE/RR
CNE
CEE/CE
CEE/RO
CEE/SP
CEE/AC
CEE/BA

Terminada a plenária do CODISE ocorrida nos dias 17 e 18 de maio de 2001,
em Brasília, é de se concluir que essa Reunião atingiu os objetivos propostos,
mesmo que alguns pontos da pauta não tenham sido devidamente
aprofundados; entre os mais importantes: Questão Orçamentária, Quadro de

Pessoal e Autonomia dos Conselhos.
Os debates desenvolvidos também levaram-nos naturalmente a entender que
precisamos racionalizar o nosso tempo, para que possamos aprofundar as
pautas propostas e assim encaminhar devidamente os temas.
Cumpre destacar que o CODISE começa a alcançar a sua maturidade política.
As presenças do Presidente do CNE, do Presidente do Conselho de Educação
do Distrito Federal e do Presidente do Conselho Estadual da Educação do
Ceará, demonstram isso.
Outro avanço que devemos registrar é o cumprimento do dispositivo estatutário
que estabelece a criação das Coordenações Regionais. Os Coordenadores
foram eleitos por aclamação do Plenário e ficaram assim distribuídos:
-Região Norte – Benedita do Socorro Medeiros da Silva – CEE/PA
-Região Nordeste – Jairo S. Castro Araújo – CEE/PI.
-Região Centro-Oeste – Antonia Baeta Pétrus – CEE/GO
-Região Sudeste – Jane Márcia Vitali – CEE/ES
-Região Sul – Francisco Rodrigues – CEE/RS
Ressalta-se, ainda, a decisão unânime da Plenária, que de maneira madura e
democrática, reconduziu a atual Diretoria para um mandato de mais um ano.
Isto dará possibilidade ao Antonio Carlos de Souza e sua equipe, de solidificar
as bases do CODISE. O trabalho iniciado lá em Foz do Iguaçu – PR começa a
produzir resultados.
Finalmente não poderíamos deixar de citar o nível elevado do debates
ocorridos entre os participantes, o que sem dúvida deixa-nos feliz, porém, com
muito mais responsabilidade.
Até a Paraíba!

Um grande abraço.

I – INTRODUÇÃO
BRASÍLIA – O CODISE SEDIMENTA AS SUAS BASES
A recepção proporcionada pelo Conselho Nacional de Educação aos
participantes da Reunião em Brasília, na pessoa do Secretário Executivo
Raimundo Miranda e toda a sua equipe, repercutiu muito positivamente entre os
que lá se fizeram presentes.
Além do charme da nossa Capital Nacional, onde algum de nós estava
pela primeira vez, tivemos a grata possibilidade da Educação Nacional. Observar
que muitos dos problemas que enfrentamos no nosso dia-a-dia, também lá são
encontrados, de certa forma nos faz ver que nossas dificuldades são comuns.
Ressalte-se a participação na organização do evento, do Conselho de Educação
do Distrito Federal. Fica aqui nosso especial agradecimento ao Presidente do
CNE, que mui gentilmente nos recebeu, e à Professora Márcia Bonfim, funcionará

daquele Conselho, pela bela aula sobre o funcionamento da Casa e de todo o seu
potencial.
Foi possível avaliar o nível de importância que estamos alcançando no
cenário técnico – administrativo na Educação Nacional, quando para a abertura de
nossa Reunião, contamos com a prestigiosa presença do Presidente do Conselho
Nacional de Educação, Professor Ulysses de Oliveira Panisset. Reforçando tal
importância, o Presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal, Padre
Décio Batista Teixeira, Além do palestrante, Professor Carlos Roberto Jamil Cury,
Demonstra ainda, o nível de importância que estamos alcançando a presença no
segundo dia de reunião, do Presidente do Conselho Estadual do Ceará, Professor
Marcondes Rosa de Souza, que de passagem por Brasília, e sabendo de nossa
Reunião, lá compareceu, dirigindo-nos palavras elogiosas e que muito nos
enalteceram. Registra-se ainda a manifestação da Presidente do Fórum Nacional
dos Conselhos Estaduais de Educação, Professora Silvia Helena Pesente de
Abreu, que enviou a todos os Presidentes de Conselhos um expediente onde
solicita empenho dos mesmos no sentido de liberarem seus Diretores para que
participassem da Reunião de Brasília.
Capítulo a parte foi à palestra ministrada pelo Conselheiro Carlos
Roberto Jamil Cury, integrante do Conselho Nacional de Educação, reconhecido
nacionalmente por sua extrema capacidade e competência, que nos brindou com
o tema “A Ética nos Conselhos de Educação”. Com sua natural didática, trouxe a
teoria para a prática, demonstrando o quanto é importante esta questão nos
trabalhos desenvolvidos em nossos conselhos. Esta palestra também integra este
relatório.
Da mesma forma, foi importante a participação do Professor Juarez
Thives Junior e da Professora Marisa Marquese, ambos da Universidade do Vale
do Itajaí – UNIVALI, de Santa Catarina que, sabedores da importância do
CODISE, lá estiveram como palestrantes, abordaram os seguintes temas:
“Workflow – uma tecnologia para a transformação do conhecimento nas

organizações” e “A capacitação de Conselheiros de Conselhos Municipais de
Educação através da Educação à Distância”.
A expressiva participação dos representantes dos Conselhos Estaduais
da Educação foi decisiva para o sucesso da reunião de Brasília. Lá estiveram
representados os Estados do Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás,
Espírito Santo, Distrito Federal, Bahia, Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Piauí, Pará, Mato Grosso, Santa Catarina, Acre, Rio de Janeiro, Paraná e
Conselho Nacional de Educação. Parabéns colegas.
De parabéns também está o Conselho Estadual de Educação da
Paraíba. Pela primeira vê participando das reuniões do CODISE, Jeanny Serafim
Galdino Lucena, Secretária Executiva, saiu na frente, oferecendo aquele Conselho
pra sediar nossa próxima Plenária. Que bela participação! Logo na primeira,
conquistou o direito de realizar, em setembro, nossa próxima Reunião. Pelo jeito,
teremos mais um grande evento.
Na reunião de Brasília, ficou claro que o tempo que estamos destinando
às nossas discussões internas seja na apresentação de experiências ou nos
debates, está sendo insuficiente. Desta forma, é nossa intenção, já a partir da
Reunião da Paraíba, destinar maior espaço às nossas discussões mais
específicas.
Por fim, só agradecimentos aos amigos do Conselho Nacional de
Educação e do Conselho de Educação do Distrito Federal. Que recepção! Que
tratamento nos foi dispensado, não houve surpresa em relação a estas questões,
já que o Raimundo Miranda e José Durval de Araújo Lima são pessoas da mais
reconhecida competência. E mais: com o apoio de suas equipes, realmente se
superam. Foi muito bom ter estado em Brasília, como foi bom conhecer estas
pessoas que estão ajudando a construir a Educação do nosso Brasil.

II - PROGRAMAÇÃO
TERCEIRA REUNIÃO PLENÁRIA DO CODISE
Dia 17/05/01 – Manhã
09:00 horas – Visita as instalações do Conselho Nacional de Educação.
10:00 horas – Abertura solene.
10:30 horas – Palestra: “A Ética e os Conselhos de Educação” –
Palestrante: Conselheiro do CNE, Carlos Roberto Jamil Cury.
12:00 horas – Intervalo para almoço.
13:30 horas – Palestra: “Capacitação de Conselheiros de Conselhos
Municipais de Educação através da Educação a Distância – Palestrante: Profª.
Marisa Marquese, da UNIVALI/SC".
16:00 horas – Visita ao Conselho de Educação do Distrito Federal.

Dia 18/0501 – Manhã

08:00 horas – Relato de experiências – para os Conselhos que
participavam pela primeira vez.
10:00 horas – Debate sobre os problemas levantados:
Apresentação dos que enviaram por escrito.
Apresentação dos que não enviaram.
12:00 horas – Intervalo para almoço.
13:30 horas – Espaço livre – comentários, debates, troca de
experiências e de legislações, discussão sobre o jornal CODISE EM FOCO.
16:30 horas – Encerramento.

Nos dias 17 e 18 de maio de 2001, realizou-se em Brasília/DF, nas
dependências do Conselho do Nacional de Educação, a III Reunião Plenária do
CODISE.
Na ocasião, estiveram presentes os seguintes Diretores/Secretários
Gerais:

NOME

LOCALIDADE

Álvaro Barros da Silveira

CEE/SC

Anita Favaro Martelli

CEE/SP

Antônia Baena Pétrus

CEE/GO

Antonio Carlos de Souza

CEE/PR

Benedita do Socorro Medeiros da Silva

CEE/PA

Dailes de Freitas Faria

CEE/MS

Eloysa Maria Teixeira Alves

CEE/MT

Francisco Rodrigues

CEE/RS

Gabriela Stange

CEE/ES

Jairo Cezar S. da Castro Araújo

CEE/PI

Jane Márcia Vitali

CEE/ES

Jeanny Serafim Galdino

CEE/PB

Jorge Luiz Magalhães

CEE/RJ

José Durval de Araújo Lima

CEE/DF

Leila Maria de Moraes Rabelo

CEE/MG

Maria Amélia Ramos

CEE/MT

Maria Beatriz Corrêa

CEE/MG

Maria Jandira Rocha da Carvalho

CEE/AM

Maria Raimunda Pereira Sant’Ana

CEE/BA

Marisa Araújo Oliveira

CEE/DF

Neide da Silva Almeida

CEE/RR

Raimundo Miranda

CNE

Raimunda Autila Maia Freire

CEE/CE

Silvia Espinosa Lima

CEE/RO

Silvia Regina Pólo da Cruz Felício

CEE/SP

Terezinha Vasconcelos

CEE/AC

Zânea Duarte

CEE/BA

III - CONCLUSÃO
Terminada a plenária do CODISE ocorrida nos dias 17 e 18 de maio de
2001, em Brasília, é de se concluir que essa Reunião atingiu os objetivos
propostos, mesmo que alguns pontos da pauta não tenham sido devidamente
aprofundados; entre os mais importantes: Questão Orçamentária, Quadro de
Pessoal e Autonomia dos Conselhos.
Os debates desenvolvidos também levaram-nos naturalmente a
entender que precisamos racionalizar o nosso tempo, para que possamos
aprofundar as pautas propostas e assim encaminhar devidamente os temas.
Cumpre destacar que o CODISE começa a alcançar a sua maturidade
política. As presenças do Presidente do CNE, do Presidente do Conselho de
Educação do Distrito Federal e do Presidente do Conselho Estadual da Educação
do Ceará, demonstram isso.
Outro avanço que devemos registrar é o cumprimento do dispositivo
estatutário que estabelece a criação das Coordenações Regionais. Os
Coordenadores foram eleitos por aclamação do Plenário e ficaram assim
distribuídos:
-Região Norte – Benedita do Socorro Medeiros da Silva – CEE/PA
-Região Nordeste – Jairo S. Castro Araújo – CEE/PI.
-Região Centro-Oeste – Antonia Baeta Pétrus – CEE/GO
-Região Sudeste – Jane Márcia Vitali – CEE/ES
-Região Sul – Francisco Rodrigues – CEE/RS
Ressalta-se, ainda, a decisão unânime da Plenária, que de maneira
madura e democrática, reconduziu a atual Diretoria para um mandato de mais um
ano. Isto dará possibilidade ao Antonio Carlos de Souza e sua equipe, de
solidificar as bases do CODISE. O trabalho iniciado lá em Foz do Iguaçu – PR
começa a produzir resultados.

Finalmente não poderíamos deixar de citar o nível elevado do debates
ocorridos entre os participantes, o que sem dúvida deixa-nos feliz, porém, com
muito mais responsabilidade.
Até a Paraíba!

Um grande abraço.

