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ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA (FEEBA),           
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2019, NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA (IAT/SEC).            
Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, o Fórum Estadual de Educação da                  
Bahia reuniu-se na sala 27 do Instituto Anísio Teixeira para tratar da seguinte pauta: 1.               
Informes; 2. Avaliação dos três anos do PEE-BA; 3. Relato dos Grupos de Trabalho e               
Comissões; 4. Lançamento do Ano Anísio Teixeira; 4. O que ocorrer. Estiveram presentes as              
seguintes representações: Alda Muniz Pêpe, Mariana Camargo (UNCME-BA); Alessandra         
Assis (UFBA); Anatércia Ramos Lopes Contreiras, (CEE-BA); Cybele Amado e Iuri Rubim,            
(IAT/SEC); Andréa Beatriz Hack (APUB/UFBA); Cláudia Paranhos de Jesus Portela (Rede           
Baiana de Educação Inclusiva no Ensino Superior); Adriana Barbosa (ALBA); João Danilo            
Oliveira (UEFS); Rainer Wendell, Nicia Moreira Santos, Valdirene Oliveira Souza e Olímpia            
Ramos Viana Gordiano (SGINF-SEC-BA); Luiz Valter de Lima (Subsecretaria SEC-BA);          
Mônica Moreira Torres (UNEB/FORPROF-BA); Maria Couto Cunha (ANPAE); Salete de          
Fátima Noro Cordeiro (SBPC); Talamira Taíta Brito (FME Vitória da Conquista/Educa           
Sudoeste); Fátima Rita Freire Dantas (CEM-BA); José Luiz Galvão, Thaiz Braga, Mariana            
Santos Coutinho da Silva, Maria Aparecida Silva de Menezes e Graciene Rocha Guimarães             
(TCE-BA); Carla Maria Marinho Daumerie (PROGRAD/UFBA); Fernando Pedrão e         
Francisca Bittencourt Vasconcelos (IBRAPSE); Dayse Lago de Miranda (UNEB); Anderson          
Passos dos Santos e Moacir Gorges (COPE/SUPED/SEC); Lindalva dos Reis (AEEC-BA);           
Raquel Rodrigues (ANFOPE); Daiane Santos (MOC); Rose Bonfim (FBEI), Williams          
Brandão Panfille (UNDIME-BA); Márcia Lima Novaes (CUT); Sandra Pereira (UESB);          
Mariene Martin Maciel (COEDE/SJDHDS). Após apresentação dos presentes, Alessandra         
Assis submeteu a pauta à apreciação e aprovação. Em seguida foram abertas inscrições para o               
ponto de "Informes". Anderson Passos informou que a COPE foi integrada à estrutura da              
SUPED e vem promovendo encontros territoriais conforme agenda de julho e agosto, a ser              
encaminhada para o Fórum, tendo em vista o monitoramento e avaliação dos Planos             
Municipais de Educação (PME). Dayse Lago relatou a participação da ABRUEM na reunião             
do CNE realizada em 01/07, quando a conselheira Maria Helena Guimarães mencionou que,             
até o mês de outubro, deverá ser aprovada alteração Resolução CNE/CP 02/2015, para             
abarcar as dimensões da formação de professores trazidas pela BNCC, tendo como relator, o              
conselheiro Mozart Ramos. Também registrou que no mês de agosto a UNEB sediará um              
encontro da Câmara de Graduação da ABRUEM. Alessandra Assis informou a participação            
da Coordenação do FEE-BA no I Encontro Formativo do PME, organizado pela            
COPE/SEC-BA em 06/07 para orientar as Equipes Técnicas Municipais quanto ao           
Monitoramento dos PME e o convite para participação na Conferência Municipal de            
Educação de Santa Maria da Vitória nos dias 25 e 26/07 que enseja o diálogo entre FEEBA e                  
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FME. João Danilo Oliveira convidou para o VI Congresso Baiano de Educação Inclusiva, de              
14 a 16/11 e informou que a UEFS irá formalizar substituição de representantes, passando a               
Amali Mussi e André Luiz Nascimento, como titular e suplente. Alda Pepe registrou a              
realização da I Reunião Territorial Ampliada da UNCME, em 06/06, no IAT, que incluiu o               
Lançamento da Agenda NANA Bahia no âmbito do Projeto Saber Melhor, realizado em             
parceria com o Ministério Público, que visa ao direito constitucionalmente garantido a todas             
as pessoas com deficiência. Segundo Alda Pepe, o evento demandou as contribuições do             
FEEBA acerca da questão do currículo para a Educação Básica, reforçou a importância da              
construção do Sistema Estadual de Educação, registrou maior aproximação com a SEC-BA e             
UNDIME e disponibilizou relatório síntese do evento. Cybele Amado falou da reunião            
realizada pela SEC em 09/07, com o Forprof-BA, UNDIME e IES sobre Regime de              
Colaboração para a formação de diretores e coordenadores pedagógicos. Também deu           
informe sobre a reunião da SEC com Carlos Eduardo Bielschowsky sobre a UAB na Bahia,               
em 06/07, lembrou da III Reunião Forprof-BA no próximo dia 19/07, com pauta ampliada e               
necessidade de discussão urgente sobre a BNCC, registrou a prática de reuniões da equipe da               
SEC às quintas-feiras, das 18 às 20h e sábados 8 às 12h, para alinhamentos operacionais, e                
por fim, distribuiu exemplares do Boletim mensal IAT também disponível no site. Lindalva             
dos Reis falou da realização da Audiência Pública na ALBA em comemoração aos 30 anos               
da Associação de Escolas de Educação Comunitária da Bahia (AEEC), bem como convidou             
os membros do Fórum a visitarem a exposição de mural apresentada na Escola Aberta do               
Calabar. Raquel Rodrigues convidou para o XII Seminário Nacional de Formação dos            
Profissionais da Educação, de 16 a 19/09/19, na UFBA, dando destaque para o tema              
“Formação de Professores: políticas, projetos, desafios e perspectivas de resistência.”          
Alessandra Assis convidou para o Congresso UFBA 2019, de 29 a 31/10, aberto à submissão               
de propostas de mesas-redondas até o dia 19/08, e para inscrições ao público em geral, a                
partir de 01/09. Também deu informe sobre o V Concurso de Escritores Escolares de Poesia e                
Redação da Fundação Pedro Calmon da Secretaria de Cultura da Bahia, com inscrições             
prorrogadas até 31/07. Andrea Hack informou sobre o Encontro Nacional do PROIFES, de             
01 a 05/08, em Belém do Pará. Williams Panfille informou sobre o Encontro Nacional da               
UNDIME, de 13 a 16/08, cujo convite será enviado à Coordenação do FEEBA. Anatércia              
Contreiras convidou para o ato de entrega da Comenda de Honra Professor Felipe Serpa ao               
Professor Doutor Edivaldo Machado Boaventura (post mortem), à Professora Doutora Iracy           
Silva Picanço (post mortem) e à Professora Doutora Renée Albagli Nogueira, em 22/08, no              
CEE-BA. Francisca Vasconcelos falou sobre o trabalho do Instituto Brasileiro de Pesquisa            
Social e Econômica (IBPSE) no campo da Educação, da Gestão Pública e Planejamento             
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Governamental, colocando-se à disposição para o FEEBA. Dando início ao segundo ponto de             
pauta, Alessandra Assis lembrou que no dia 11 de maio de 2019 completaram-se três anos da                
Lei Estadual nº. 13.559, que aprovou o Plano Estadual de Educação, o que suscita uma               
avaliação. Destacou o protagonismo do FEEBA para a formulação do texto apresentado a             
Assembléia Legislativa da Bahia (ALBA), após a mobilização da sociedade por meio das             
Conferências Estadual e Municipais de Educação e apontou a necessidade de fazer um             
balanço sobre o que foi ou não foi cumprido até agora, com destaque para a implantação do                 
Sistema de Educação do Estado da Bahia, previsto na referida Lei, propondo, de imediato, o               
requerimento de audiência pública, na ALBA sobre o assunto. Com a palavra, José Luís              
Galvão mencionou as ações realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no sentido              
de auditar a execução das metas e estratégias do PEE-BA, conforme determinação da             
RESOLUÇÃO TCE-BA Nº 082/2017, que aprova o Plano de fiscalização da educação no             
período de 2016-2026 chamado “Educação é da nossa conta”, medida que segue orientações             
nacionais dos órgãos de controle. Observou que nem todas as metas têm prazos e              
responsáveis claramente definidos e que cada meta tem número expressivo de estratégias, o             
que dificulta o acompanhamento, enfatizando a importância do diálogo entre o FEEBA e os              
tribunais para cumprimento de um cronograma, a começar pelas ações prioritárias. Fez            
considerações acerca dos resultados do monitoramento da meta 18 do PEE-BA, que diz             
respeito à valorização dos profissionais de educação, relatando problemas com a concessão            
de gratificação, a aplicação do piso salarial, a diferenciação entre professor concursado e             
contratado, indicando a urgência de aferir e quantificar os indicadores, citando os            
instrumentos de subsídio ao planejamento e, por fim, informando que enviará relatório            
formalmente ao FEEBA, os mesmos que estão disponíveis para o público em geral por meio               
do site do TCE-BA. Maria Aparecida Menezes falou sobre a importância estratégica desse             
trabalho para o processo mais geral de acompanhamento das políticas públicas feito pelos             
órgãos de controle externo, dado a multidimensionalidade e complexidade do tema, o que             
aponta para a necessidade de descentralização e diálogo entre tribunais e sociedade. Thaiz             
Braga falou sobre os indicadores estabelecidos por lei e a importância da identificação dos              
"produtos" previstos e gerados a partir do PEE-BA, como aspectos fundamentais do processo             
de controle, em especial diante da dificuldade de definição de uma "métrica", de natureza              
quantitativa e qualitativa, para a aferição das metas. Também ressaltou a falta de bases              
informacionais e da identificação clara dos responsáveis por cada ação, problemas igualmente            
observados em outras campos, não se limitando à educação. Com a palavra, Anderson Passos              
relatou o processo de monitoramento dos PME, as dificuldades encontradas com a extinção             
da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) do MEC, trazendo detalhes              
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da ação da COPE/SUPED/SEC-BA, que conta com uma rede de pessoas especializadas no             
monitoramento nos diversos municípios da Bahia, da importância da construção do PME, nos             
municípios e parceria com UNCME e UNDIME, destacando a importância do FEEBA para             
o monitoramento e avaliação, inclusive para o fortalecimento de participação dentro da            
Comissão que está sendo instalada para esse fim em cada município. Em complemento,             
Moacir Borges expôs os objetivos da COPE junto aos municípios, a metodologia de             
encontros com as equipes, visitas técnicas, coleta de informações com uso de instrumentos,             
produção de relatório de monitoramento, uso do Ambiente Virtual (AVA). Também registrou            
sobre a agenda de encontros da COPE nos territórios. Nícia Santos, falando em nome da               
SGINF, relatou o processo de monitoramento realizado pela SEC, a partir do            
compatibilização entre o PEE-BA e o disposto no PPA e LOA do Estado, com mapeamento               
das ações de governo que contemplam as metas e estratégias. Informou que o relatório desse               
trabalho será encaminhado ao Fórum, assim como foi feito em relação ao ano de 2017, e                
acrescentou que o SEPLAN tem buscado aproximação com o FEEBA, por meio da SGINF,              
para assegurar coerência entre o PPA e metas do PEE-BA. João Danilo Oliveira pediu a               
palavra para apresentar um registro histórico dos fatos que antecederam a aprovação do             
PEE-BA e o papel do FEEBA nesse processo, destacando a atuação de Alda Pepe, Luiz               
Valter Lima, Nildon Pitombro, Marcius Gomes, entre outros membros do Fórum. Deu            
destaque para os estudos realizados, grupos de trabalhos instituídos para análise de cada meta              
do Plano Nacional e suas expressões no estado da Bahia, mobilizando todas as entidades              
integrantes do Fórum. Citou que a comissão de elaboração e relatoria do Plano Estadual              
disponibilizou uma minuta inicial do PEE-Ba para consulta pública e mobilizou os mais             
diversos setores e segmentos da sociedade civil e governo para contribuir com o             
aprimoramento do texto até a sua entrega, primeiro, à Secretária de Educação e depois à               
ALBA. Registrou que nesta etapa foram intensos os diálogos com a SEC e Casa Civil para                
esclarecimentos e para negociações em torno da minuta, em especial dos percentuais de             
metas e prazos, o que afetou a definição das estratégias, com "perdas no varejo", mas ganhos                
essenciais ao Plano, na medida que ambas as instâncias se envolviam com a proposta e a                
sobrescrevia. Por fim, na ALBA, destacou que a proposta de Plano foi objeto de ampla               
discussão, com tensionamentos pontuais e debates em escala ampla nas questões atinentes ao             
tema dos direitos humanos, de gênero e sexualidade. Assim, João Danilo Oliveira avaliou que              
a aprovação do PEE-BA marcou uma importante etapa no desenho das políticas de estado,              
colocando o Plano como epicentro das políticas públicas educacionais, sendo instituído como            
uma referência para a melhoria da qualidade da educação no Estado, graças ao processo e               
produto de um intenso envolvimento da sociedade civil e governo em torno da aprovação              
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dessa Lei, consolidando um movimento que teve início em conferências municipais e na             
Conferência Estadual de Educação de 2012. Com a palavra, Anatércia Contreiras destacou o             
Art. 4 da Lei 13.559/2016, que aprova o PEE-BA, o importante papel da Secretaria Estadual               
de Educação para a coordenação do processo de monitoramento, indicando necessidade de            
fortalecimento desse trabalho, compreendendo que nenhum órgão isoladamente, inclusive o          
Conselho Estadual de Educação, não teria condições estruturais nem orçamentárias de, por            
conta própria, proceder ao processo de monitoramento exigido por Lei, por isso, apontou para              
o necessário alinhamento das ações entre os órgãos envolvidos, numa ação colaborativa. Luiz             
Valter Lima observou que subjaz ao FEEBA a intenção de ampliar a participação popular na               
construção das políticas de Estado, avaliando positivamente o trabalho feito até então,            
incluindo o envolvimento de novos atores, como o Ministério Público, fazendo o            
enfrentamento de conflitos baseados em interesses transitórios e de alguns grupos em            
detrimento da maioria da população, destacando o FEEBA como espaço formativo e atuante             
na ampliação do processo democrático, que tem dimensão técnica, mas essencialmente, uma            
dimensão de formação política. Talamira Taíta Brito, por sua vez, sugeriu que o FEEBA              
inclua formalmente representações dos Fóruns Municipais de Educação. Alda Pepe reiterou o            
papel do Fórum como articulador de órgãos e instituições constituindo espaço para troca de              
ideias sobre a educação que temos e a que queremos construir, tendo "contaminado" o              
governo do Estado e instituições no sentido de colocar o PEE-BA como principal referência              
para a formulação de políticas públicas e institucionais. Também defendeu como primordial a             
criação do Sistema de Educação do Estado da Bahia para dar unidade política, definir              
estruturas e responsabilidades, tendo o PEE-BA como elemento estruturante do sistema,           
assim como o currículo e a política de formação de profissionais da educação. Considerando              
as contribuições levantadas nesse ponto de pauta e à guisa de sistematização da discussão,              
Alessandra Assis submeteu os seguintes encaminhamentos à apreciação e aprovação do           
Plenário: 1) Requerimento de audiência pública sobre três anos de PEE-BA, na ALBA; 2)              
Indicação à SEC de criação de comissão específica para formulação de proposta de Sistema              
de Educação do Estado da Bahia, com prazo e composição definida por ato do governo; 3)                
Convite ao TCE para que submeta proposta para que o órgão componha o FEEBA; 4)               
Publicização de posicionamento do FEEBA acerca da extinção da SASE e prejuízos ao             
processo de monitoramento e execução das metas do PNE e PEE-BA, provocando o             
pronunciamento de órgãos como TCU, FNPE, FNE e demais FEEs; 5) Ampliação de             
composição do FEEBA (SECULT, SEPLAN); 6) Observância ações do Instituto Brasileiro           
de Políticas Sociais e Econômicas. Após aprovação dos encaminhamentos, foi estabelecido           
um intervalo para almoço oferecido pela Direção do IAT, entre 12h22 e 13h30. Retomados              
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os trabalhos, foi dado seguimento à pauta com os relatos dos trabalhos dos grupos e               
Comissões do FEE-BA. Maria Couto, articuladora da Comissão de Monitoramento e           
Avaliação do PEE-BA, falou sobre a composição do grupo e o esforço de articulação,              
solicitando que a ALBA também se integre aos trabalhos. Entre as ações desenvolvidas pela              
Comissão desde o dia 13/06, destacou o acompanhamento da elaboração do PPA do governo              
do Estado; as reuniões com a COPE para alinhamento das ações, colaboração no             
monitoramento do PEE e para verificar metodologia de assistência técnica aos municípios            
para o monitoramento dos PMEs; o contato com Antonio Marcos Barreto, da            
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), para verificar novos            
indicadores; a pesquisa documental em sites sobre monitoramento de planos, especificamente           
os dos Tribunais de Contas; a reunião com a SGINF para ver monitoramento do PEE no que                 
se refere ao sistema estadual e alinhamento no tratamento e análise de dados dos sistemas               
municipais; a análise dos relatórios de monitoramento dos PMEs de municípios da Região do              
Recôncavo, considerada como uma experiência piloto; a busca de articulações com           
UNDIME, UNCME e Coordenação Executiva de Projetos Estratégicos da Secretaria;          
levantamento de dados sobre a rede privada de ensino por meio do CEE-BA. Maria Couto               
citou atividades previstas para a Comissão em julho e agosto, entre elas: identificar setores da               
SEC responsáveis pela implementação dos projetos e das ações relacionadas às metas;            
compartilhamento das informações resultantes da pesquisa documental; reunir informações         
sobre o projeto Busca Ativa; dialogar com as representações de movimentos sociais que             
compõem o FEE-BA para verificar ações já em andamento de monitoramento; estabelecer            
contato com o TCM, na pessoa de Jumara Sotto Maior, para verificar metodologia,             
instrumentos usados e informações sobre o Índice de Performance da Educação Municipal            
(IPEM). Luiz Valter Lima, articulador do GT de Sistema de Educação e Regime de              
Colaboração, falou sobre os estudos realizados, da concepção de sistema aberto, da vigência             
da BNCC como elemento articulador do sistema, que deverá expressar as estruturas,            
competências, fluxos, modos de organização. Também avisou que o grupo passará a se reunir              
quinzenalmente, às quintas-feiras, pela manhã, no IAT, para a formulação de proposta a ser              
enviada para a SEC. Anatércia Contreiras, articuladora do GT de Currículo, antes do relato              
das atividades, sugeriu observar o Projeto de Lei 25/2019 de autoria da Deputada Federal              
Dorinha que trata do Sistema Nacional de Educação e do diálogo com o Fórum Nacional dos                
Conselhos de Educação. Quanto ao tema específico, convidou a todos para ouvir            
apresentação do novo texto do "Currículo Bahia" a ser apresentado pela SEC ao CEE em               
16/07, 13h 30min. Pontuou que a principal medida do GT precisa ser alinhar agenda de               
trabalho com a SUPED e propôs que os membros do grupo possam dialogar por              
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webconferência. Mônica Torres, articuladora do GT de Formação de Profissionais da           
Educação informou que o grupo vem analisando criticamente o anúncio de substituição da             
Resolução 02/2015, trabalhando para subsidiar o FEE-BA em posicionamento frente a essa            
questão, propondo o envio de documento ao CNE reafirmando princípios, diretrizes para os             
Currículos e cursos de Formação de Professores na Bahia. Claudia Paranhos, articuladora do             
GT de Regimento, informou que o grupo prevê a realização de mais um encontro no dia                
18/07, 9h, para finalizar esboço a ser enviado para contribuições antes da próxima reunião do               
FEE-BA. A equipe do Prêmio Boas Práticas do Governo do Estado pediu espaço na reunião               
para informações sobre o concurso, prazos de inscrição e objetivos. Como conclusão desse             
ponto de pauta, foram sistematizados e aprovados os seguintes encaminhamentos: 1) envio            
de relato escrito dos grupos e comissões para a coordenação FEE-BA; 2) formulação de              
minutas de solicitações demandas pelos grupos e comissões para revisão e encaminhamento            
pela coordenação; 3) relato dos demais grupos constituídos pelo FEE-BA em reunião            
extraordinária programada para 09/08, 9h às 13h, no IAT; 4) atualização dos nomes de              
representantes da SEC para maior envolvimento nos grupos e Comissões, bem como para             
publicação de nova portaria de nomeação dos membros FEEBA; 5) publicação de nova             
portaria de nomeação dos membros da Comissão de Monitoramento do PEE-BA, conforme            
Lei 13.559/2016, do PEE-BA. Antecipando aspectos do último ponto de pauta da reunião, o              
Plenário deliberou sobre o envio de carta de agradecimento ao Prof. João Danilo Oliveira pela               
sua participação e contribuição ao FEEBA e sobre a atualização dos nomes que compõem os               
grupos e Comissões. Em seguida, os membros do FEE-BA foram convidados a dirigirem-se à              
solenidade de Lançamento do Ano Anísio Teixeira, tendo acesso à apresentação do Decreto             
Nº 19.132/2019, do governo do Estado, que aprovou a Comissão Organizadora que inclui o              
FEEBA, e à exposição das atividades programadas, com destaque para a intenção de instituir              
o Sistema de Educação do Estado como "Sistema Anísio Teixeira", estando liberados após             
essa atividade. Por fim, considerando a conclusão dos assuntos em pauta, nós, Carla             
Daumerie e Mariana Camargo, lavramos a presente  ata.  
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