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CEE-PE REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO PLENÁRIA PRESENCIAL DO ANO

Fotos: Rejane Assis

O primeiro encontro presencial do Conselho Estadual de Educação de
Pernambuco – CEE-PE, desde o início da pandemia da Covid-19, teve
início na tarde desta quarta-feira (20) com o mutirão do programa de
testagem em massa, ‘TestaPE’, ação promovida pelo Conselho Estadual de
Educação de Pernambuco em parceria com a Secretaria de Educação e
Esportes e a Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo do programa é
controlar a presença da Covid-19 no estado, em especial o avanço da
variante Delta. O primeiro a realizar o teste foi o presidente do Conselho,
Antonio Habib, seguido pelos conselheiros e equipe técnica. A ação foi
conduzida pela enfermeira sanitarista e coordenadora do Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, Tathiane Sá e pelas
técnicas de enfermagem, Flávia Fernanda e Cynthia Albuquerque; o
resultado foi divulgado instantes após a realização do teste.
O segundo momento foi realizado na sala das sessões plenárias do CEE-PE
com a leitura e aprovação de Pareceres e a entrega da medalha Paulo Freire
ao agraciado Genuíno Bordignon, que em virtude de não poder comparecer
à solenidade realizada na Alepe no dia 17/09, foi representado pela
conselheira Maria Iêda Nogueira. A conselheira declarou ter sido uma
indicação muito justa e acrescentou: “Genuíno tem contribuído com muita
competência no cenário educacional”.
Graduado em Filosofia (Bacharelado e Licenciatura) – UNIJUI, Ijuí, RS –
1965; Especialista em Planejamento e Administração de Sistemas
Educacionais – IESAE/FGV, dez. 1974; Mestre em Educação –
Administração de Sistemas Educacionais – IESAE/FGV, RJ. 1978; Diretor
da Faculdade de Educação da UnB (1998 a 2002); Professor Adjunto IV da
Universidade de Brasília, Genuíno Bordignon também foi Conselheiro de
Educação do Distrito Federal de 1999 a 2007. Em seu pronunciamento, o
professor declarou: “A homenagem foi tão significativa que fiz questão de
recebê-la presencialmente. A minha trajetória está voltada para os
Conselhos. Estou muito grato!” Em seguida, o professor apresentou seu
novo livro, “Conselhos de Educação do Brasil – Trajetórias nos
cenários da história”.
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CEE-PE REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO PLENÁRIA PRESENCIAL DO ANO
(Continuação) Na obra, Genuíno reúne dados dos Conselhos Municipais; segundo ele, um registro
histórico, um mapa da história dos Conselhos, desde os primórdios e destaca os principais desafios que os
Conselhos enfrentam; a que servem e qual sua função. O professor destacou: “Os Conselhos são pontes,
unem a sociedade e o governo; estabelecem trânsito, diálogo entre o governo e a sociedade; o modo
como o Conselho trabalha é que o caracteriza como órgão do governo”. E finalizou sua apresentação
afirmando: “Que os Conselhos tentem resgatar sua história; o conhecer-se é muito importante; só
aprendemos o presente, a partir do passado”.
O conselheiro Horácio Reis destacou que foi um momento muito importante de aprendizado.
O presidente do CEE-PE, Antonio Habib agradeceu a participação de todos e destacou: “Foi muito
importante o resgate de todos os Conselhos Estaduais, trazido pelo conselheiro Genuíno. Sinto-me feliz e
honrado por participar desse momento”, acrescentou.
O encontro foi transmitido ao vivo pelo canal do CEE-PE no YouTube. Estiveram presentes,
conselheiros, equipe técnica do CEE-PE, os ex-conselheiros, Arthur Senna, Arlindo Queiroz e Sra.
Roliana Araújo (esposa do Sr. Genuíno Bordignon).
Marta Alencastro – 21/10/2021

COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO NO CEE-PE

Foto: Rejane Assis

Na manhã da última sexta-feira (29) servidores do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco
comemoraram o dia do servidor público com um delicioso café regional em um clima de
confraternização e agradecimento. A assessora do Pleno, Mirian Oliveira, lembrou a importância de
agradecer a Deus pelo dom dado a cada um, no exercício de sua função e destacou a importância do
trabalho em equipe, no qual todos são importantes. O momento de oração foi conduzido pela técnica
assessora da Câmara de Educação Superior (CES), Zélia Freitas.
Marta Alencastro – 02/11/2021
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CEE-PE REALIZA CULTO ECUMÊNICO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL

Fotos: Maurício Jr.

Na terça-feira (14), o Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE-PE realizou a Cerimônia do Culto
Ecumênico em comemoração ao Natal com o tema: Jesus, alegria dos homens. O encontro remoto foi transmitido pela
plataforma Stream Yard e pelo canal do CEE-PE no You Tube. Compuseram a mesa diretiva, a vice-presidente do
Conselho, conselheira Giselly Muniz Lemos de Morais, Pr. Abel Freitas Santos – Igreja Batista Filadélfia de Garanhuns
– PE, Aldenice Lima de Souza – Núcleo Espírita Auta de Souza – Recife – PE, o Seminarista Renan Carneiro –
Seminário Arquidiocesano de Olinda e Recife e a intérprete de LIBRAS, professora Joyce Mary. Após a exibição do
vídeo, As Bem-Aventuranças, a vice-presidente Giselly Muniz agradeceu aos representantes convidados e a todos que
estavam acompanhando a cerimônia pelo Stream e You Tube. Giselly destacou as dificuldades que todos enfrentam
nesse momento pós-pandêmico, com novos aprendizados, novas formas de conviver, de respeitar o outro e acrescentou:
“Aprendemos que a alegria está nas pequenas coisas. Que possamos experimentar um Natal com novos significados e o
Conselho Estadual se coloca à disposição para todos e todas que quiserem dialogar conosco nessa perspectiva” –
concluiu.
O Pr. Abel Freitas destacou que o Natal é um momento muito especial por se comemorar o aniversário de Jesus; tudo se
transforma em um clima de alegria para todos. O Pastor destacou ainda o texto do livro de Lucas, capítulo 2, versículos 8
a 10 e ressaltou: “Quando lemos essa passagem parece que a alegria transborda do texto para nossas vidas; a alegria dos
pastores parece contagiar a nossa vida; a mensagem de Deus perto de nós, se fazendo homem e andando conosco. Que
possamos olhar para o Deus que nos concede a verdadeira alegria” – concluiu.
A representante espírita, Aldenice Souza destacou em sua reflexão: “Nascimento sempre é um momento de alegria e
Jesus traz a alegria mais imorredoura para a humanidade; Ele traz a certeza do único caminho que se chega ao Pai; Ele
traz as verdades celestiais para que possamos chegar nas muitas moradas da casa de Deus e é nessa certeza que a nossa
vida deve estar pautada”. Aldenice apresentou uma mensagem de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier
intitulada, Alegria do Natal e concluiu sua reflexão afirmando: “Que nesse Natal Jesus possa renascer em nossos
corações e que possamos servir a nossos irmãos levando alegria, paz, esperança e consolo; esse é o nosso verdadeiro
natal de alegria”.
O Seminarista Renan Carneiro destacou: “Falar de nosso Senhor Jesus Cristo é falar de salvação. O tempo do advento
estimula os cristãos católicos uma espera com o coração puro e esperançoso, uma vez que virá ao mundo o salvador da
humanidade; é um período de retiro espiritual”. Renan mencionou ainda São João Batista, o precursor do nascimento de
Jesus, com seu ardor missionário ao anunciar a boa nova e a vinda de Jesus e acrescentou que João Batista deve ser para
nós um exemplo de serviço despretensioso ao Reino dos Céus; destacou também a Sagrada Família de Nazaré: Jesus,
Maria e José, família observante da lei judaica e que vivenciaram as mais diversas provações, e, acrescentou: O
Seminarista Renan Carneiro destacou: “Falar de nosso Senhor Jesus Cristo é falar de salvação. O tempo do advento
estimula os cristãos católicos uma espera com o coração puro e esperançoso, uma vez que virá ao mundo o salvador da
humanidade; é um período de retiro espiritual”. Renan mencionou ainda São João Batista, o precursor do nascimento de
Jesus, com seu ardor missionário ao anunciar a boa nova e a vinda de Jesus e acrescentou que João Batista deve ser para
nós um exemplo de serviço despretensioso ao Reino dos Céus; destacou também a Sagrada Família de Nazaré: Jesus,
Maria e José, família observante da lei judaica e que vivenciaram as mais diversas provações, e, acrescentou: “Em todo
tempo passamos por dificuldades, das mais diversas ordens, mas o que há em comum entre nós e a Sagrada Família de
Nazaré é a presença de Jesus em nosso meio, que se dá pelo Santo Natal. Estar com Jesus é, e sempre será, o melhor
caminho a seguir; estando unidos a Jesus, estaremos unidos a Deus. Jesus, a partir de seu nascimento, caminha em nosso
meio e nos mostra, através de suas ações e palavras, como devemos ser. Que o sim de Maria possa nortear a nossa
caminhada cristã de serviço e disponibilidade para o reino dos céus, pois, assim, estaremos verdadeiramente e
eternamente felizes” – concluiu.
A vice-presidente, Giselly Muniz destacou em seu pronunciamento final: “Me sinto honrada de participar desse
momento; esperamos que os próximos Natais sejam vivenciados com maior intimidade com Deus e, consequentemente,
com maiores alegrias” – concluiu.
Após o pronunciamento da vice-presidente, o cerimonial apresentou a mensagem final, a partir de uma passagem do
Evangelho de Lucas.
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CEE-PE REALIZA ÚLTIMA REUNIÃO PLENÁRIA DE 2021

Fotos: Rejane Assis

Na manhã dessa quarta-feira (15), foi realizada a última Reunião Plenária e das Câmaras, CES – Câmara
de Educação Superior e CEB – Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação de
Pernambuco – CEE-PE, com a leitura e aprovação de Pareceres. Após as reuniões foi servido um
almoço de confraternização. O presidente do Conselho, Antonio Henrique Habib agradeceu a
participação e união de todos “em um período tão difícil, de tantas perdas, em virtude da Pandemia da
Covid-19”. Participaram do encontro, conselheiros, colaboradores e equipe técnica do CEE-PE.
Marta Alencastro – 16/12/2021 às 13:50

PARTICIPAÇÃO DO CEE-PE NO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO PODER
LEGISLATIVO
O Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE-PE foi
representado pelas Conselheiras, Shirley Malta e Cleidimar Barbosa;
pela Assessora do Pleno, Mirian Oliveira e pela Coordenadora da
Câmara de Educação Básica, Vilma Bezerra, no VII Seminário de
Educação do Poder Legislativo, “Esperançar é Preciso”, realizado na
quinta (16) e sexta (17), no auditório Sérgio Guerra da Assembleia
Legislativa do Estado de Pernambuco – Alepe e coordenado pela
Coordenadora da Comissão Organizadora do Centenário Paulo Freire,
deputada Tereza Leitão. Neste ano, o evento celebra o centenário do
educador pernambucano Paulo Freire e debate os desafios pedagógicos
do atual momento político brasileiro. Profissionais, estudantes e
movimentos sociais falaram sobre o papel fundamental da educação no
processo de superação das discriminações raciais, sociais e religiosas no
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(CONTINUA NA PÁGINA 5)
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PARTICIPAÇÃO DO CEE-PE NO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO PODER
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(CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 4) A abertura contou com a palestra do Prof. Dr. da Cátedra Paulo
Freire da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Nelino Azevedo. A mesa diretiva foi composta
pela Coordenadora da Comissão do Centenário Paulo Freire, deputada Tereza Leitão; a Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Ivete Caetano; Maria Elaine da Silva,
representando a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas; Regina Coeli de Melo, representando a
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco; Maria Aparecida Vieira, representante do Centro
Paulo Freire.
“O objetivo deste encontro, promovido a cada dois anos na Assembleia, é reunir visões plurais que
contribuam na construção de caminhos para superar as adversidades da educação no Brasil, em especial
neste cenário de tantas dificuldades”, afirmou a deputada Teresa Leitão, Coordenadora da Comissão
Organizadora do Centenário Paulo Freire. Outra finalidade, segundo ela, é aproximar a Casa de Joaquim
Nabuco das discussões referentes ao setor, colaborando com a melhoria da prática legislativa.
Em nome da Secretaria Estadual de Educação e Esportes de Pernambuco, Regina Coeli de Melo destacou
as contribuições trazidas pelo Concurso Cultural Paulo Freire: 100 anos em (con)texto, promovido pela
pasta em 2021. A iniciativa buscou estimular a produção de atividades culturais que refletissem sobre a
obra do educador pernambucano.
EXPEDIENTE
O segundo dia foi marcado pelo lançamento de um livro dedicado a
Presidente
Paulo Freire. O intelectual pernambucano – cujo centenário de
Antonio
Henrique
Habib Carvalho
nascimento foi celebrado ao longo deste ano – também foi tema de um
Vice-presidente
painel com depoimentos sobre sua vida e obra na sexta (17), no
Giselly Muniz Lemos de Morais
Auditório Sérgio Guerra. O evento ainda homenageou os 80 anos da
Conselheiros Titulares
Faculdade de Filosofia do Recife (Fafire).
Antonio Henrique Habib Carvalho
A programação da manhã iniciou com o lançamento do livro Olhares
Arthur Ribeiro de Senna Filho
sobre Paulo Freire, que reúne ensaios de 18 autores nacionais e
Cleidimar Barbosa dos Santos
estrangeiros sobre a vida e a obra do educador. A publicação foi
Edla de Araújo Lira Soares
Francisco Ferreira Rocha
editada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e organizada
Giselly Muniz Lemos de Morais
pela Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco
Glaydson Alves da Silva Santiago
(UFPE).
Horácio Francisco dos Reis Filho
Uma homenagem aos 80 anos da Fafire encerrou o seminário. “Propus
Júlio César Borba
um Voto de Aplausos à Instituição pela passagem da data, em março
Manuel Messias Silva de Souza
deste ano, mas decidimos completar os parabéns na programação do
Maria do Carmo Tinoco Brandão
evento em razão da dedicação, do pioneirismo e do que a entidade
Maria Iêda Nogueira
significa para a educação pernambucana”, disse Teresa Leitão.
Maria do Socorro Rodrigues dos
A diretora da Faculdade, Irmã Graça Soares, recebeu a placa
Santos
comemorativa e agradeceu a iniciativa da Alepe. “Caminhamos
Ricardo Chaves Lima
alicerçadas pela pedagogia libertadora de Freire em busca de uma
Shirley Cristina Lacerda Malta
Assessoria Administrativa
sociedade justa e fraterna. “Nos manteremos à disposição para lutar
Elza de Araújo Carneiro Leão
pela manutenção dos direitos da pessoa humana”, enfatizou a
Assessoria Técnica
religiosa.
Andréa Iris Maciel
Diagramação
Marta Alencastro
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