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APRESENTAÇÃO
Mais uma vez, BRASÍLIA recebe o CODISE de braços abertos. Esta reunião, inicialmente acertada
com nosso amigo Raimundo Miranda, em seu momento crucial, esbarrou com a notícia de sua saída
do Conselho Nacional de Educação.
Tudo já estava pronto para começarmos a Reunião, quando Raimundo Miranda comunica sua
intenção de deixar o Conselho Nacional de Educação e, abalados, os servidores daquele Órgão
solicitam que a Reunião não mais fosse realizada no espaço do Conselho Nacional.
Véspera da data marcada para o início da reunião, já em Brasília, Álvaro Silveira procura Raimundo
Miranda para acertar os detalhes finais do evento e toma conhecimento da situação.
Seguem os dois para o Conselho de Educação do Distrito Federal, onde procuram o José Durval,
colocando-lhe o problema.
Preocupado, imediatamente o José Durval convoca algumas assessoras, comunicando que a partir
daquele momento estavam sediando a VII Reunião Plenária do CODISE.
E assim foi feito, resultando num belíssimo Encontro, apesar de todos os problemas enfrentados, e
cujo relatório iniciamos agora.
Esta história é narrada aqui, para que seja registrado nosso profundo agradecimento ao Conselho de
Educação do Distrito Federal que, como a grande maioria dos Conselhos Estaduais de Educação,
tem dedicado especial atenção ao CODISE.
Uma postura que deve ser referência, de como deve ser a atitude dos Conselhos para com o
CODISE, facilitando ou muitas vezes até possibilitando ou não, suas atividades.
Obrigado Padre Décio, José Durval e sua brilhante equipe.
Na VII reunião, atualizamos o que de novo ocorreu no último semestre, tanto na parte administrativa,
como na parte técnica, pela apresentação de novas normas, novos posicionamentos, dificuldades
encontradas, busca de soluções, etc. e em especial, pelo recebimento dos novos integrantes do
CODISE, que já deixaram as suas marcas.
Finalizamos nossos trabalhos relativos a VII reunião, preparando nosso próximo Encontro, definido
temas e ações a serem desenvolvidos.

CODISE
Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselhos de Educação
PROGRAMA DA VII REUNIÃO PLENÁRIA - BRASÍLIA/DF
11,12 E 13 DE JUNHO DE 2003
1º DIA - HOTEL DAS AMÉRICAS
19:00 - Solenidade de Abertura
19:15 - Exposição - Um Olhar sobre o CODISE – Raimundo Miranda
(Como nasceu, seus objetivos, resumo das reuniões anteriores).
20:00 - Jantar no Hotel
2º DIA - HOTEL DAS AMÉRICAS
09:00 - Apresentação dos Secretários e Diretores presentes - Coord. CEE/BA
09:15 - Relato dos Novos Integrantes do CODISE - Coord. CEE/RGS
Abordar: Como encontrou o seu CEE; Quais mudanças aplicou; Quais dos problemas atuais.
10:00 - Debates - Coord. CEE/SC - Tema Básico - O Relato dos Conselhos e Formas de Cooperação
11:30 – Almoço
14:00 - Recomposição do CODISE - Coord. CNE
a)
Nova Diretoria - Eleição
b)
Ações específicas do novo CODISE
c)
Site/Email - mau aproveitamento
d)
Jornal Eletrônico
15:00 - O CODISE e o Fórum Nacional de Conselhos - Coord. CEE/MT
a)
Formas de ações conjugadas
b)
Quais os atuais objetivos do Fórum
c)
Responsabilidade dos Diretores e Secretários na divulgação das Informações
16:00 - Composição de Quadros: Cood. CE/DF
a)
LEGISLAÇÃO - Aprovada, em estudo com o respectivo número da Norma
- Educ. Fundamental
- Educ. Média
- Educ. Profissional
- Educ. Superior
- Educ. a Distância
- Educ. de Jovens e Adultos
- Educ. Indígena
- Educ. Rural
Plano Estadual de Educação - S/N ou qual estágio
Conselhos Municipais de Educação - Articulação e Legislação(S/N)
b)
CONSELHOS
- nº de Conselheiros - titulares e suplentes
- Forma de indicação
- Forma de eleição dos dirigentes
- Dias das Sessões
- Valor dos Jetons
- Comissões e/ou Câmaras -quantas e quais
- Grau de autonomia
- Orçamento
A montagem dos supracitados quadros, permitirá a disponibilização na nossa página na
Internet, facilitando a troca de informações. Solicitamos aos Conselhos que já tragam tais
informações.
3º DIA - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
08:00 - Relato de experiências com debates - Coord. CEE/CE
(5 minutos por Conselho, abordando articulação entre Conselhos e articulação entre Sistemas,
incluindo MEC, seus órgãos e CNE)
09:30 - Autonomia - Cood. CEE/PI - Texto para discussão/conceituação
10:00 - Conselho de Educação - Órgão de Governo ou de Estado - Coord. CEE/SP - Análise dos
estudos de CEE/RJ e CEE/DF
10:30 - Articulação entre Conselhos e CNE - Podemos ajudar ?- Coord. CEE/AP

11:00 - Coleta de endereços eletrônicos: Coord. CEE/SC
a) Secretários e Diretores
b) Presidentes de Conselhos
11:15 - Escolha da sede da VIII reunião Plenária do CODISE - Coord. CEE/PA - com trabalho de
motivação e escolha dos temas.
11:30 - Encerramento pela Nova Presidência
ATA DA VII REUNIÃO PLENÁRIA DO CODISE - BRASÍLIA
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO PLENÁRIA DO COLEGIADO NACIONAL DE DIRETORES E
SECRETÁRIOS DE CONSELHOS DE EDUCAÇÃO – CODISE, realizada nos dias onze, doze e treze
de junho de dois mil e três, na Sala de Reuniões “Helena Reis”, no Conselho de Educação do Distrito
Federal, em Brasília-DF, sob a Presidência da Secretária-Executiva do CEE do Pará e Presidente em
exercício do CODISE, Benedita do Socorro Medeiros e Silva, com a presença dos
Secretários/Diretores dos Conselhos de Educação: do CEE do Amapá, Elmira Fonseca Magalhães;
do CEE da Bahia, Maria Raimunda Pereira Sant’ana; do CE do Ceará, Raimunda Aurila Maia Freire;
do CE do Distrito Federal, José Durval de Araujo Lima; do CEE de Goiás, Antônia Baena Pétrus; do
CEE do Maranhão, Ana Célia Vale Martins; do CEE do Mato Grosso, Eloysa Maria Teixeira Alves; do
CEE de Minas Gerais, Maria José Guimarães; do CEE do Pará, Benedita do Socorro Medeiros e
Silva; do CEE do Paraná, Guiomar de Oliveira Ribas; do CEE do Rio de Janeiro, Maria Lúcia Ribeiro
Rodrigues; do CEE do Rio Grande do Sul, Evani Maria da Rosa Alessandri, do CEE de Roraima,
Neide da Silva Almeida; do CEE de Santa Catarina, Álvaro Barros da Silveira; do CEE de Sergipe,
Ana Cristina Mendonça Andrade; do CEE de Tocantins, Tibúrcio Gabino de Sousa; do Conselho
Nacional de Educação, Raimundo Miranda e, como convidado, o ex-Secretário-Geral do CEE do Rio
Grande do Sul, Francisco Rodrigues. A solenidade de abertura teve início às dezenove horas e vinte
minutos do dia onze de junho, com a presença da Senhora Secretária de Estado de Educação do
Distrito Federal, Professora Maristela de Melo Neves, e do Presidente do Conselho de Educação do
Distrito Federal, Pe. Décio Batista Teixeira. A Secretária-Geral do CEE do Pará e Presidente interina
do CODISE, Benedita do Socorro, deu início às atividades, agradecendo a presença dos Secretários/
Diretores ali presentes. Em seguida, passou a palavra à Sra. Secretária de Estado de Educação que
registrou sua satisfação por receber a todos em Brasília para troca de experiências, tão importante
para a educação e para os Conselhos, num momento em que os Conselhos de Educação revêem
suas normas e competências, com o intuito de universalizar a educação de qualidade. Esse anseio
pela universalização tem exigido a formação e qualificação dos professores, o que vem gerando teses
importantes para discussão: a formação e capacitação continuada dos professores e a questão do
acesso dos alunos à escola. Ressaltou que o MEC tem registrado uma grande tragédia nacional que
são os elevados índices de repetência e de evasão escolar. Os Conselhos de Educação precisam
estar atentos e dar apoio aos esforços que devem ser envidados para a correção desse quadro.
Desejou boas-vindas a todos, esperando que a reunião seja bastante produtiva. Passou a palavra ao
Presidente do CEDF, Pe. Décio Batista Teixeira, que iniciou sua fala registrando que era um prazer
recebê-los em Brasília e, especialmente, no Conselho de Educação, e que gostaria, naquele
momento, de prestar uma homenagem ao Ex-presidente do CODISE, Antônio Carlos de Souza, aos
Vice-Presidentes, Raimunda Aurila Maia Freire e Antônia Baena Pétrus e aos Secretários Benedita do
Socorro Medeiros e Silva e Álvaro Barros da Silveira, que muito se empenharam para que o
Colegiado alcançasse seus objetivos. Destacou, ainda, a importância do trabalho realizado pelos
Secretários/Diretores, prestando aos Presidentes e aos Conselheiros um grande apoio. Acrescentou,
ainda, que o CEDF passa, neste momento, por um processo de reformulação de suas normas, com o
objetivo de torná-lo mais pensante e menos cartorial e que seria bom se todos os Conselhos
pudessem trabalhar de forma semelhante. Após, a Presidente passou a palavra ao Secretário Álvaro
Barros da Silveira, do CEE de Santa Catarina, designado Assessor da Presidência do CODISE, e
responsável pela coordenação dos trabalhos do encontro. Iniciou sua fala agradecendo a
disponibilidade do CEDF, que aceitou sediar a reunião atendendo a uma solicitação feita de forma tão
inesperada. O presente encontro servirá para comprovar as idéias que foram discutidas nos
encontros anteriores. Em seguida, procedeu à leitura de uma carta enviada ao Colegiado pelo Expresidente, Antônio Carlos de Souza, por meio da qual agradeceu o apoio sempre recebido do
CODISE e apresentou os motivos que impossibilitaram o seu comparecimento, conforme
programado. A seguir, a Presidente passou a palavra ao ex-Secretário-Geral do CEE do Rio Grande
do Sul, Francisco Rodrigues, convidado para fazer uma exposição com o tema “Um olhar sobre o
CODISE”. Inicialmente, sugeriu que fosse estabelecida uma pauta para as discussões do dia
seguinte, considerando as significativas mudanças que vêm ocorrendo na educação brasileira e tendo
como foco principal a troca de experiências estaduais e, ainda, a autonomia administrativa e
financeira dos Conselhos de Educação. Considerando a importância dos Conselhos Estaduais de
Educação no cenário político-educacional-brasileiro, bem como o momento em que vivemos, em que
se busca a consolidação das instituições democráticas, o CODISE tem debatido nas suas reuniões
plenárias se os CEEs devem constituir-se órgãos de Estado ou de governo. Com o aprofundamento
desse debate será possível estabelecer, com maior precisão, a área de atuação dos Conselhos e

suas competências. O CODISE construiu a sua posição de que os CEEs devem ser órgãos de
Estado, ratificando, dessa forma, o posicionamento do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de
Educação, expresso na Carta de Brasília. O Professor Francisco lembrou que ficou deliberado que a
diretoria do CODISE deverá apresentar, na próxima reunião plenária, uma proposta que viabilize a
representação dos Secretários dos Conselhos Municipais de Educação nas reuniões do CODISE. A
proposta deverá considerar as especificidades e características desses Conselhos e do CODISE. Às
vinte horas, a Presidente do CODISE, Benedita do Socorro, do CEE do Pará, deu a sessão por
encerrada. Em seguida, o Presidente do CEDF convidou a todos para um lanche. O segundo dia de
reunião teve início às nove horas e dez minutos. O Assessor da Presidência do CODISE, Álvaro
Barros da Silveira, abriu a sessão, submetendo a pauta à apreciação dos demais. Após aprovação da
pauta, solicitou a cada Secretário que expusesse um quadro geral acerca das dificuldades e
experiências exitosas vivenciadas pelo Conselho de Educação de seu Estado. Encerrados os
depoimentos, o Sr. Francisco informou que será criado, brevemente, um Fórum Mundial de
Educação, que terá um Conselho Internacional, com o objetivo precípuo de instituir um nível mundial
uniforme na educação; pediu a participação e o apoio do CODISE e dos representantes dos Estados,
bem como sugestões de temas para serem discutidos. A sessão terminou às onze horas e quarenta
minutos, tendo sido acordado que os trabalhos da tarde começariam às quinze horas, após a visita
que fariam ao Conselho Nacional de Educação. A partir das treze horas e trinta minutos, os
participantes fizeram uma visita ao Conselho Nacional de Educação conhecendo suas instalações e o
funcionamento, sob a orientação do Secretário-Executivo do órgão, Raimundo Miranda. Os trabalhos
da tarde tiveram início às treze horas e quarenta e cinco minutos, no Auditório Anísio Teixeira, do
Conselho Nacional de Educação, quando foi realizada a reunião para a eleição do Presidente e do
Vice-Presidente do CODISE, conforme ata específica, anexa à presente. Às dezesseis horas e vinte
minutos, os trabalhos tiveram continuidade no Plenário do Conselho de Educação do Distrito Federal,
sob a Presidência de Álvaro Barros da Silveira, Presidente eleito, auxiliado pela Vice-Presidente eleita
Maria Raimunda Pereira Sant’ana, do CEE da Bahia e da Secretária do CODISE, Benedita Socorro
Medeiros e Silva, do CEE do Pará. Nas comunicações iniciais, o Presidente falou da página do
CODISE na internet, solicitando a todos que colaborassem enviando informações, novidades, notícias
sobre o Conselho de Educação do seu Estado. Em seguida, tratou de um ponto da pauta a ser
debatido: o objetivo, finalidade e a função do CODISE. Em seguida, passou a palavra à SecretáriaExecutiva do CEE de Mato Grosso, Eloysa Maria Teixeira Alves, que fez um paralelo entre o
Colegiado Nacional dos Diretores e Secretários de Conselhos de Educação-CODISE e o Fórum
Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação-FNCE, tratando dos objetivos comuns e formas de
ações conjugadas pelas duas instituições. O assunto foi amplamente discutido. Foram abordadas,
ainda, questões referentes à Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância e Educação
Superior, e formas de desenvolver ações que fortaleçam os temas discutidos nos Conselhos de
Educação. Discutiu-se, ainda, a atuação dos Conselhos como órgãos de Estado e órgãos de
Governo; a autonomia financeira e administrativa dos Conselhos; a necessidade de realizar um
trabalho democrático, transparente, no qual a sociedade pode confiar e se apoiar; a divisão de
competências com a esfera executiva; e a participação do CODISE nas reuniões do FNCE. Em
seguida, o Presidente passou a palavra ao Secretário-Geral do CEDF, José Durval de Araujo Lima,
expositor do tema: Conselhos de Educação – Órgãos de Governo ou de Estado: Análise dos estudos
do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro e do Conselho de Educação do Distrito
Federal. Apresentou uma síntese dos trabalhos realizados pelo Conselheiro Genuíno Bordignon, do
Conselho de Educação do DF e João Pessoa de Albuquerque, Vice-Presidente do CEE do Rio de
Janeiro, distribuídos aos participantes. Destacou que o trabalho do Conselheiro Genuíno caracteriza
os Conselhos de Educação como órgãos de Estado e não de Governo, com a função de realizar a
mediação entre o governo e a sociedade civil. Como órgão de deliberação coletiva e de
assessoramento à Secretaria de Educação, têm função normativa e estratégica na gestão do sistema
de ensino. Neste sentido, deve haver a prevalência das funções estratégicas, voltadas para o sistema
na sua dimensão de totalidade, frente às funções operativas voltadas para aspectos singulares da
aplicação das normas e diretrizes gerais, visto que a primeira diz respeito à regulação do
funcionamento normal do sistema de ensino, enquanto a segunda constitui ato administrativo, próprio
da área executiva. No entanto, para que os Conselhos possam exercer as suas funções, torna-se
indispensável contar com espaço institucional próprio, dispondo dos recursos financeiros necessários,
sendo unidade orçamentária, ou, pelo menos, contando com rubrica própria no orçamento e equipe
técnica de apoio qualificada. A minuta de Projeto de Lei do Conselheiro João Pessoa de Albuquerque,
Vice-Presidente do CEE do Rio de Janeiro, fixa a competência e a composição do Conselho Estadual
de Educação e transforma aquele Colegiado em órgão de Estado. Os dois documentos tratam da
mesma matéria e se complementam. Deu continuidade à sua fala dizendo que o CODISE planeja a
elaboração de dois quadros: o primeiro, com os atos legais, as normas para credenciamento das
instituições escolares e de seus cursos, plano de educação e outros; e o segundo quadro, com dados
referentes ao Conselho de Educação, tais como constituição, número de Conselheiros, Câmaras,
Comissões, jetons, sessões, grau de autonomia. Informou, ainda, que estes dados foram solicitados
quando da convocação da reunião e que já recebeu as informações referentes aos Conselhos de
Educação do Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Roraima

e solicitou àqueles que não trouxeram, que encaminhassem os dados ao e-mail do CEDF. Às dezoito
horas e cinqüenta minutos, a sessão foi encerrada. Os trabalhos da manhã do dia treze tiveram início
às oito horas e vinte e cinco minutos. Foram discutidos assuntos diversos, tais como a necessidade
de o CODISE trabalhar em estreita sintonia com as Secretarias de Educação; procurar uma maneira
de viabilizar a participação dos Conselhos Municipais de Educação no CODISE; traçar metas para
fortalecimento do CODISE; as funções dos Conselhos de Educação como órgãos de estado.
Apresentaram, ainda, sugestões de parcerias que poderiam viabilizar o processo de fortalecimento do
CODISE. Foram apresentadas propostas diversas e as experiências de parcerias bem sucedidas
realizadas nos Conselhos Estaduais. Ao final, o Presidente apresentou as justificativas oficiais da
ausência dos Secretários dos CEEs da Paraíba, de Rondônia e do Piauí, em face da indisponibilidade
de recursos, e da Secretária do CEE do Espírito Santo, em virtude da posse da nova Presidente
daquele Colegiado. Em seguida, informou que a oitava reunião do CODISE acontecerá em outubro,
na cidade de Salvador-BA, oportunidade em que serão discutidos os seguintes assuntos: Educação
de Jovens e Adultos/Educação Profissional (cursos e exames); Conselhos de Educação (órgãos de
Estado); e o papel dos Secretários/Diretores de Conselhos de Educação. O Presidente ressaltou que
espera contar com a participação de todos, agradecendo a presença naquela reunião e, em especial,
ao Secretário-Geral do CEDF e sua equipe, pela presteza e receptividade com que acolheram a todos
naquele Colegiado. Apresentou desculpas pela necessidade de ausentar-se mais cedo, em função do
horário do vôo, e transferiu a Presidência à Vice-Presidente, Maria Raimunda Pereira Sant’ana, que
abriu a palavra para as considerações finais. O Secretário do CNE, Raimundo Miranda, pronunciouse agradecendo a todos e, em especial, ao Durval do CEDF, que assumiu com tanta cordialidade a
reunião do CODISE naquele momento. Registrou que as discussões ali realizadas, no futuro serão
incorporadas às ações do CODISE e que as experiências trazidas pelos Estados são muito
enriquecedoras. Após, o al – CEDF disse ter sido uma grande satisfação recebê-los e lembrou o Expresidente do Colegiado, Antônio Carlos, que tanto colaborou para o sucesso e fortalecimento do
CODISE. Retomando a palavra, a Presidente registrou ser aquela a primeira reunião em que não
contavam com a presença do Professor Antônio Carlos, a quem fez um agradecimento especial pela
pessoa ética, gentil, digna e envolvente que fez surgir o CODISE, e consolidá-lo com determinação e
empenho. Muitos dos Secretários ratificaram a colocação da Presidente, apresentando manifestações
elogiosas à atuação do ex-Presidente à frente daquele Colegiado. Às onze horas e trinta minutos, a
Presidente deu por encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima reunião prevista para
outubro, em Salvador-BA. E, para constar, eu, José Durval de Araujo Lima, Secretário ad hoc, lavrei a
presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente do Colegiado Nacional de Diretores e
Secretários de Conselhos de Educação – CODISE, Álvaro Barros da Silveira, Brasília-DF, treze de
junho de dois mil e três.
Álvaro Barros da Silveira
Presidente

José Durval de Araujo Lima
Secretário ad hoc

ATA DA VII REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO NACIONAL DE DIRETORES E SECRETÁRIOS
DE CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 12 DE JUNHO DE 2003
Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e três reuniram-se no Plenário do
Conselho Nacional de Educação, os Diretores e Secretários de Conselhos de Educação para
participarem da VII Reunião Ordinária do Colegiado Nacional.de Diretores e Secretários de
Conselhos de Educação. A Reunião foi presidida pela Professora Benedita do Socorro Medeiros e
Silva Secretária do Conselho do Pará e Presidente do Colegiado. A reunião contou com a presença
dos seguintes membros: Elmira Fonseca Magalhães do Estado do Amapá, Maria Raimunda Pereira
Santana da Bahia, Raimunda Aurila Maia Freire do Ceará, José Durval de Araújo Lima do Distrito
Federal, Antônia Baena Pétrus de Goiás, Ana Célia Vale Martins do Maranhão, Eloyse Maria Teixeira
Alves do Mato Grosso, Maria José Guimarães de Minas Gerais, Guiomara de Oliveira Ribas do
Paraná, Maria Lúcia Ribeiro Rodrigues dôo Rio de Janeiro, Evani Maria da Rosa Alessandri do Rio
Grande do Sul, Neide da Silva Almeida de Roraima, Álvaro Barros da Silveira de Santa Catarina, Ana
Cristina Mendonça Andrade de Sergipe, Tibúrcio Gabino de Sousa de Tocantis, Raimundo Miranda
do Conselho nacional de Educação e como convidado especial o Professor Francisco Rodrigues do
Rio Grande do Sul, ex-secretário do Rio Grande do Sul integrante do Colegiado, ocasião em que foi
abordada a questão da recomposição da Diretoria do Colegiado.1. INFORMES DA PRESIDENTE:
a)
Composição da Mesa (Raimundo Miranda, Benedita do Socorro, Antônia Baena,
Álvaro Barros e Francisco Rodrigues); b)
Raimundo Miranda faz leitura do Estatuto do Colegiado
expondo a necessidade da recomposição da Diretoria em razão do Presidente anterior Antonio Carlos
e a vice-presidente Antônia Baena terem se afastados de suas funções, estando atualmente
respondendo pela Presidência a Professora Benedita do Socorro, secretária do Colegiado. c)
Professor Durval do Distrito Federal informa que de acordo com o Estatuto é necessária a
apresentação de uma chapa indicando os novos membros para presidente e vice-presidente. d)

Francisco Rodrigues pede a palavra e faz uma longa explanação sobre o CODISE, conquistas e
dificuldades enfrentadas. Sugere como Presidente Álvaro Barros da Silveira em razão de seu
empenho, dedicação e responsabilidade junto ao CODISE e a Professora Maria Raimunda Pereira
Santana da Bahia como vice-presidente do Colegiado. Benedita do Socorro como secretária para
completarem o mandato. e)
Raimundo Miranda, Antonia Baena, Durval e Raimunda Aurila fazem
vários comentários sobre a escolha dos nomes, concordam e ratificam os elogios e indicação
realizada por Francisco para indicação da nova Diretoria 2. ORDEM DO DIA: ·
Recomposição
da Diretoria: Eleitos por Aclamação: Professor Álvaro Barros da Silveira como Presidente e Maria
Raimunda Pereira Santana como Vice–Presidente do Colegiado. Aprovado por unanimidade. Ao final,
Raimunda e Álvaro devidamente empossados prestam agradecimentos ao Colegiado pelo voto de
confiança. Guiomara de Oliveira Ribas deseja sucesso à nova diretoria. E para constar, eu Benedita
do Socorro Medeiros e Silva, secretária geral do Colegiado, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada será assinada por todos.

PARTICIPANTES
CEE

Nome

Amapá

Elmira Fonseca Magalhães

Bahia

Maria Raimunda Pereira Sant’ana

Ceará

Raimunda Aurila Maia Freire

Distrito Federal

José Durval de Araujo Lima

Goiás

Antônia Baena Pétrus

Maranhão

Ana Célia Vale Martins

Mato Grosso

Eloyse Maria Teixeira Alves
Catarina Auxiliadora da Silva
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CONCLUSÃO
O CODISE, ao longo da sua trajetória, vem construindo a sua identidade com soberania; já
no início, lá em Foz do Iguaçu, o horizonte que se apresentava era esse. Todas as plenárias do
CODISE tiveram importância estratégica, tanto pelas temáticas debatidas, quanto pelo momento
político em que elas aconteceram.
Brasília, pela segunda vez, sedia uma plenária do CODISE, num momento em que mesmo
sem demonstrar, todos tínhamos uma certa angústia – estamos nos atrevendo a afirmar isso - pois
era a primeira plenária sem a presença do companheiro Antonio Carlos, ex-presidente, que por
circunstâncias que todos podemos passar, afastou-se da Secretaria do CEE do Paraná. Mas não foi
somente esse problema, superado com tranqüilidade pelo CODISE. O nosso leal amigo Raimundo
Miranda, Secretário executivo do Conselho Nacional de Educação, que desde o início sempre
contribuiu com qualidade teórica e política nas nossas plenárias, que sempre auxiliou com muita
habilidade na solução de problemas, também se afastou do CNE. Para uma instituição que ainda é
jovem, dois afastamentos desse nível poderiam causar sérias dificuldades, mas a nossa instituição
superou esses problemas com maturidade, reconheceu a importância dos dois companheiros, mas
continuou o seu caminho em busca dos seus objetivos, esse é o CODISE que todos ajudamos a criar.
Graças à garra de cada um dos seus integrantes, expressada na nossa direção liderada, até a
plenária de Brasília, pela companheira Benedita do Socorro.
A plenária de Brasília consolida de vez o CODISE, principalmente pelo nível dos debates,
pelos problemas enfrentados e superados e pela visibilidade política alcançada e que se explicitou na
presença da professora Maristela de Melo Neves, Secretária de Educação do Distrito Federal e do
Padre Décio Teixeira presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal, quando da solenidade
de abertura. A professora Maristela em sua fala, ressaltou aspectos importantes da educação
brasileira, inserindo nesse cenário o CODISE. Da mesma forma, o Presidente do CEE/DF, que além
de tudo ainda colocou as instalações do Conselho à disposição do CODISE, assim como os
funcionários e assessores.
Os trabalhos desenvolveram-se com a normalidade e a cordialidade de sempre. Importante
salientar que os debates, mesmo os mais acalorados, mantiveram-se no campo das idéias. Dentre os
temas debatidos, sem desmerecer os outros, dois foram extremamente importantes: “Conselhos de
Educação, Órgãos de Estado ou de Governo?” Já há muito tínhamos a nossa posição sobre esse
tema, ou seja, que os Conselhos sejam autônomos com referência aos governos; o outro tema, “A
forma de participação dos Conselhos Municipais no CODISE”, sobre o qual ainda haveremos de
avançar e encontrar um encaminhamento que contemple os reais objetivos para os quais o CODISE
nasceu.
Mas a importância dessa plenária não se restringiu aos debates temáticos ou mesmo
porque companheiros estavam rumando para outros caminhos. Era preciso recompor a nossa
direção, e isso foi feito com muita serenidade política e naturalidade. Por que naturalidade? Já era
tempo que o nosso companheiro Álvaro assumisse a presidência do CODISE, ele era o candidato por
excelência. Para todos isso foi muito tranqüilo e junto com o presidente, também elegemos a nossa
companheira Maria Raimunda Pereira Sant’Ana, para Vice-presidente, ficando como Secretária,
nossa colega Benedita, recomposta a nossa direção. Agora é vislumbrar o horizonte e trabalhar para
construir as condições para que o CODISE mantenha-se no lugar alcançado.
Até finalizarmos esta conclusão, ainda não sabíamos onde aconteceria a nossa plenária de
outubro, mas já sabemos que será um grande encontro e que juntos estaremos novamente nos
oxigenando.
Até lá.
Um grande abraço para todos
(Colaboração do Codisiano Francisco Rodrigues)

