ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO PRESIDENTE COM OS VICEPRESIDENTES DO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE
EDUCAÇÃO – FNCE – Novembro 2012

Aos treze dias do mês novembro do ano de dois mil e doze, na sede do
Conselho Estadual de Educação do Paraná, na cidade de Curitiba reuniram-se
o Presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação –
FNCE, Maurício Fernandes Pereira, o Vice-Presidente da Região Sul, Oscar
Alves e o Vice-Presidente da Região Centro Oeste, José Geraldo de Santana
Oliveira. Abrindo os trabalhos as 10h30m, o Presidente Maurício explanou
sobre sua forma de trabalho, lembrando que entregou carta de compromisso
de gestão durante a reunião em Florianópolis e enviou a todos os organismos
vinculados a educação comunicado sobre a sua eleição e posse, bem como
dos vice-presidentes do FNCE. Informou sobre a sua primeira participação
como Presidente do FNCE que ocorreu no evento de Salvador, realizado no
último dia 4 de novembro, onde o CEE/BA recebeu todos os Conselhos
Municipais de Educação. Estiveram presentes os Presidentes da UNCME e do
CNE. Lembrou, também, que o CEE/BA é o mais antigo do Brasil, com 170
anos. Anunciou que a reuniões plenárias nacionais do FNCE ocorrerão, no
primeiro semestre em Fortaleza/CE e no segundo semestre em Salvador/BA,
conforme decisão da Plenária do FNCE. A segunda representação se deu dia 8
de novembro, no evento de lançamento do Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa, no Ministério da Educação, com a participação do Ministro
Mercadante e da Presidente Dilma. Foi um evento muito importante e ficou
acompanhado dos Conselheiros do Conselho Nacional de Educação. Naquela
tarde foi a Comissão de Educação Básica do CNE, onde participou da reunião.
Informou que dentro da pasta recebida da Presidente Francisca, havia um
ofício para reunião Brasília. Pediu ao Presidente Nilton, do CE/DF, para
representar o FNCE no evento, o que ocorreu. Informou também que a
Presidente Francisca ficou de encaminhar documentação complementar até dia
1/11. O Professor Maurício falou de sua preocupação com a história do FNCE.
Deseja fazer um relato das suas atividades, ao término de seu mandato. O
Professor Oscar levantou a questão da existência ou não do regimento do
FNCE. Foi informado por este Secretário que a Graça, do CEE/RS, esta
providenciando a remessa de alguns documentos que localizou e que devem
esclarecer a questão. Segundo o Presidente, a figura do Vice-Presidente é
muito importante. Ficou acordado que a questão do Regimento será analisada
na próxima reunião, se não estiver aprovado. O Professor Santana relatou que
saiu feliz de Florianópolis, pois a eleição, apesar de dois candidatos, teve um
final elogiável, desejando um grande trabalho ao Professor Maurício. Lembrou
que também gosta de história e sugere que o FNCE faça contato com as exsecretárias do FNCE Zanea, Odorica, Graça e Inês que podem ajudar na
recuperação da história do FNCE. Afirma que existe o regimento, aprovado em
Brasília. Sugeriu que o Secretário Álvaro seja designado para fazer uma
entrevista com todos os ex-presidentes, cada um relatando a trajetória do seu
período como Presidente. O Professor Maurício demonstrou seu desejo de ver
editado um livro sobre a história do Fórum. Professor Santana relatou que
desenvolveu uma nova sistemática para compartilhar questões com seus

pares. Chama-a de Plenária virtual. Encaminha todo o material por email,
colhendo as sugestões. Se o CEE/GO deve ser consultado, manda a matéria
para a plenária virtual. É o aproveitamento da tecnologia. Segundo o Professor
Maurício, vai aproveitar a ideia. Inclusive, as discussões entre os vicepresidentes podem acontecer por meio eletrônico. Sobre a eleição, Professor
Maurício achou muito salutar a disputa e que gostou muito do final, em especial
o que aconteceu depois. Gostou da fala da Professora Suely, do CEE/PA, da
fala da Professora Iris do CEE/AC. O momento é de união. Sobre a pauta desta
reunião, listou 14 pontos para discussão. O item nº 1, critérios de indicações
para as Comissões Nacionais que o FNCE integra. Depois de ampla discussão,
ficou decidido que as representações se darão pelo Presidente e ou VicePresidentes Regionais do FNCE e ou Presidentes dos Conselhos Estaduais de
Educação. Neste sentido, as atuais representações, depois de ampla
discussão, ficaram assim configuradas: o Professor Maurício assume a
representação do FNCE no Plano Nacional de Educação, na CNAEJA será
designada a Professora Suely do CEE/SC e Vice-Presidente da Região
Norte/FNCE e o Professor Aguinaldo, Presidente do CEE/MT permanece na
Comissão do Profuncionário. O Presidente Maurício agradeceu a dedicação e o
empenho aos que representaram o FNCE até este momento. O item nº 2
tratou da participação do FNCE nas reuniões do CONSED. Ficou decidido que
é importante a participação do Presidente do FNCE em todas as reuniões do
CONSED a fim de que o mesmo possa se manifestar em relação ao papel
fundamental dos Conselhos Estaduais de Educação. O item nº 3, Site. O site
do FNCE é mantido particularmente pelo servidor Feichas, do CEE/RJ, a quem
devemos parabenizar pela iniciativa. Acha que o FNCE precisa de um site
institucional. Esta verificando se consegue patrocínio. O FNCE não tem como
manter o site. Os presentes concordaram com o encaminhamento. O item nº 4
Portaria nº 1.238/2012, que constituiu o Grupo de Trabalho para implantação
do Regime de Colaboração. O item nº 5 tratou da indicação para integrar o GT
da Portaria 1.238, sendo aprovado que a representação do FNCE será feita
pelo seu Presidente. O item nº 6 tratou das representações do FNCE em todos
os eventos em que for convidado, como aconteceu com o Presidente do
CE/DF, supracitado. Está será a praxe, com a solicitação aos Vice-Presidentes
do FNCE e Presidentes dos Conselhos. O Item nº 7 tratou da questão dos
pactos efetivados pelo FNCE, fazendo-se necessário um levantamento para
ver o que existe e se estão em vigor. O item nº 8 tratou das datas das reuniões
nacionais e regionais do FNCE. O Professor Oscar entende que as reuniões
regionais devem ser reunião do FNCE nas regiões, nacionalizando as reuniões.
Existe um descompasso entre as regionais e as nacionais. Ficou acordado que
o Fórum será na primeira quinzena de junho. Ficou acordado que as regionais
devem acontecer antes das reuniões nacionais. A pauta da regional deve
seguir a pauta do nacional. As regionais devem acontecer nos meses de
março, abril e maio. As do segundo semestre devem ocorrer nos meses de
julho, agosto setembro. Os Vice-Presidentes Regionais devem discutir com os
Presidentes de suas Regiões o local da realização dos Fóruns Regionais,
respeitando a data e finalizando a data em conjunto com o Presidente do
FNCE, até fevereiro de 2013, para que possamos ter na primeira quinzena de
fevereiro o calendário nacional de todos os eventos do FNCE. Importante frisar
que tal fato se dá para termos o cuidado de não termos eventos próximos ou
em mesmas datas. Foi informado que o Conselho Estadual de Educação do

Espírito Santo, vai sediar a regional sul/sudeste. Professor Santana quer fazer
em Goiânia a Regional centro-oeste. Ainda sobre o FNCE, foi aprovado como
tema central da foi primeira reunião, “Plano Nacional de Educação”. O item nº
9 foi relativo a constituição de uma agenda comum com a SASE. Segundo o
Professor Santana, nos últimos 10 anos, o FNCE passou a ser acreditado
nacionalmente. É ouvido pelo CNE, SASE, UNCME,UNDIME e a luta deve ser
para torná-lo ainda mais acreditado. A agenda deve ser autônoma. Nós
discutimos política de estado e o MEC política do governo. Ficou decidido que
vamos fazer uma agenda de trabalho para apresentar a SASE. O item nº 10
tratou do encaminhamento a ser dado as Cartas resultantes das reuniões do
FNCE. Ficou acordado que serão encaminhadas ao MEC, CNE, Presidência da
Comissão de Educação do Senado, da Câmara dos Deputados. O item nº 11
tratou do documento do Rio Grande do Sul, aprovado na Plenária de
Florianópolis, sobre aprovação de componentes curriculares pelo congresso
cria dificuldades às escolas na organização curricular e no exercício da sua
autonomia. O encaminhamento proposto e aprovado foi o mesmo dado as
Cartas das Regionais. O Item nº 12 foi referente à próxima reunião dos VicePresidentes, que deve ocorrer no mês de fevereiro ou março de 2013, no
Conselho Estadual de Educação do Pará, em data a ser acordada com a
Presidente Suely. O item nº 13 foi aprovado que o Presidente do FNCE
encaminhará email solicitando para que todos os Conselhos Estaduais de
Educação encaminhem sugestões de temas para o Fórum do primeiro
semestre, que será realizado em junho, em Fortaleza/CE, lembrando que o
tema central é o Plano Nacional de Educação. A data final para o envio das
sugestões será dia 28 de fevereiro de 2013. Finalmente, o item nº 14 tratou da
questão do diagnóstico dos Conselhos Estaduais de Educação, o que vem
sendo tentado por diversas vezes sem que se atinja o objetivo. Professor
Maurício deseja ver criado este documento o qual levará em todas as visitas
que realizará pelos Conselhos. Por fim, o Professor Santana informou que o
Conselho Nacional de Corretores de Imóveis quer um diálogo com o FNCE e
que traria a proposta para discutirmos um pacto. Encerrando a reunião,
Professor Mauricio agradeceu a presença todos prevendo a próxima reunião no
Conselho Estadual de Educação do Pará. E para constar, lavrei a presente ata
que vai assinada por mim, Alvaro Barros da Silveira, Secretário do FNCE e
pelo Presidente do FNCE, Maurício Fernandes Pereira.

