ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POLÍTICA
E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Ata da Reunião do Conselho Deliberativo da ANPAE
realizada no dia 11 de agosto de 2009
no Hotel Radisson, em Vitória, Espírito Santo
Aos onze dias do mês de agosto no ano de dois mil e nove, no Hotel Radisson,
em Vitória, Espírito Santo, realizou-se reunião presencial do Conselho
Deliberativo da Associação Nacional de Política e Administração da Educação –
ANPAE, convocada pelo presidente Benno Sander (RJ) no dia quinze de maio de
dois mil e nove, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) Apreciar o
relatório da Presidência e opinar sobre as atividades realizadas até o presente,
no biênio 2008-2009; (2) tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal
sobre a prestação de contas da Presidência referente ao balanço anual de 2008
a ser submetido à aprovação da Assembléia Geral; (3) homologar os atos do
Presidente praticados ad referendum do Conselho Deliberativo; (4) deliberar
sobre o processo de atualização e modificação do Estatuto e Regulamento Geral
da ANPAE, visando adequá-los às disposições do novo Código Civil e às atuais
necessidades da Associação; (5) fixar o valor das anuidades dos associados
para o ano de 2010; (6) encaminhar a instalação do processo eleitoral do
próximo biênio; (7) outros assuntos. A reunião foi aberta às quinze horas e
trinta minutos, em segunda convocação, com a presença dos seguintes
conselheiros titulares: Benno Sander (RJ) que presidiu a reunião, Erasto Fortes
Mendonça (DF) que secretariou os trabalhos, Maria Beatriz Moreira Luce (RS),
Afrânio Mendes Catani (SP), Arthur Santa Rosa (RJ), Valmir Machado Rodrigues
(RJ), João Ferreira de Oliveira (GO), Dalila Andrade Oliveira (MG), Antônio
Lisboa Leitão de Souza (RN), Miriam Fábia Alves (GO), Marcelo Soares Pereira
da Silva (MG), Maria Luiza Barbosa Chaves (CE), Raimundo Nonato Palhano da
Silva (MA), Lucíola Licinio de Castro Paixão Santos (MG), Terezinha Fátima
Andrade Monteiro dos Santos (PA), Ângela Maria Monteiro da Motta Pires (PE),
Bertha de Borja Reis do Valle (RJ), Miguel Henrique Russo (SP), Fátima Cunha
Ferreira Pinto (RJ), Flávia Obino Corrêa Werle (RS), Maura Costa Bezerra (RN),
Maria da Salete Barboza de Farias (PB), Lucíola Licinio de Castro Paixão Santos
(MG), Maria Marly de Oliveira Coelho (AM), Francinete Massulo Corrêa (AM),
Tânia Suely Azevedo Brasileiro (RO), Selina Maria Dal Moro RS), Marília Fonseca
(DF), Francisco das Chagas F. do Nascimento (DF) e Fábio Luiz Alves de
Amorim (ES). Inicialmente, o presidente Benno Sander (RJ) deu as boas-vindas
aos conselheiros e aos demais associados presentes, ressaltando a importância
da reunião do Conselho Deliberativo na véspera do XXIV Simpósio Brasileiro e
III Congresso Interamericano de Política e Administração da Educação. Em
seguida, o presidente saudou a professora Eliza Bartollozi Ferreira (ES),
expressando o reconhecimento do Conselho e do quadro associativo pelo
trabalho de coordenação local dos eventos programados na cidade de Vitória de
12 a 14 de agosto de 2009 sob a chancela da ANPAE, em parceria com a UFES,
e destacando a negociação feita com agências de viagem e a rede hoteleira da
cidade, com evidentes benefícios para os conselheiros e os participantes do
Simpósio Brasileiro. Terminadas as considerações iniciais, passou-se ao
primeiro item da pauta: O presidente apresentou um resumo do Relatório da

Presidência, cuja versao completa já fora distribuída previamente aos membros
do Colegiado, cobrindo as atividades realizadas pelos distintos programas da
ANPAE no período de 1º de janeiro de 2008 a 30 de junho de 2009. O
Relatório da Presidência destaca que os atos de participação políticopedagógica e intercâmbio institucional da ANPAE consolidaram uma construtiva
parceria da Associação com entidades científicas do campo educacional e uma
interlocução autônoma com órgãos de governo e agências de pesquisa e
desenvolvimento, tanto nacionais como internacionais. Quanto ao Programa de
Publicações, o presidente chamou atenção especial à celebração das bodas de
prata da Revista da ANPAE e à negociação e assinatura do contrato com o
FNDE/MEC para a distribuição da Revista da Anpae a partir de 2006 a todos os
conselhos municipais e estaduais do país, numa demonstração de
reconhecimento público da qualidade e relevância de seu conteúdo em matéria
de política educacional e gestão escolar. Mencionou, ainda, dois livros
publicados pela Coleção Biblioteca Anpae e a preparação do projeto dos
Cadernos de Gestão, voltados prioritariamente para os dirigentes educacionais
que atuam diretamente nas unidades escolares. Referiu-se à retomada do
Programa de Pesquisas Educacionais, contando com o apoio do MEC, do CNPq
e de outras agências de fomento. Sobre o Programa de Cooperação
Internacional referiu-se às atividades de cooperação com a UNESCO, a OEI, a
REDESTRADO/CLACSO, a SAECE e às negociações em curso com o Fórum
Português, o Fórum Espanhol e o Fórum Europeu de Administração Educacional
e associações congêneres nas Américas visando à realização de eventos em
parceria. Sobre o Programa de Formação e Desenvolvimento referiu-se aos
eventos organizados pelas diversas Seções Estaduais e pelas Vice-Presidências
regionais. Por fim, mencionou a preparação do XXIV Simpósio Brasileiro e III
Congresso Interamericano de Política e Administração Educacional,
apresentando o Livro do Programa e o CD-ROM com os trabalhos completos,
que serão entregues a todos os participantes do evento. Para a realização do
Simpósio Brasileiro registrou os apoios institucionais, em especial da CAPES,
SEB, SECAD e SEA no âmbito do MEC, do CNPQ e da SEDH/PR, da FAPESP, da
UNDIME e do CONSED, da UNESCO, OEI, REDESTRADO e SAECE, bem como
da FACITEC, da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, das
Secretarias Municipais de Vitória e Cariacica e dos programas de universidades
e outras instituições educacionais que facilitaram a participação de professores
e pesquisadores. Quanto à Gestão Financeira e Contábil, o presidente referiu-se
à complexidade organizacional da Associação e relacionou as conquistas
alcançadas nos últimos semestres nessa matéria, como a obtenção do CRC no
SICAF, condição hoje necessária para a obtenção de recursos do Governo
Federal; o registro da marca ANPAE no INPI em função de contenciosos com
outra entidade que pleiteava o uso da sigla; transferência das contas da ANPAE
para o Banco do Brasil, que colocou à disposição da Presidência da Associação
o Gerenciador Financeiro do Banco, permitindo o controle de todas as contas
utilizadas pelas unidades de custo; encerramento de contas bancárias inativas;
e a necessidade de fazer o levantamento de equipamentos e mobiliários da
Associação em função de sua desatualização. Nessa matéria, o Conselho
autorizou gestões para dar de baixa nos materiais obsoletos em desuso, a partir
do preenchimento de um formulário auto-declaratório pelos vice-presidentes,

diretores estaduais e outros dirigentes de unidades de custo, sob a
coordenação do diretor financeiro da Associação. Passando ao segundo
item, o presidente solicitou ao associado Valmir Machado Rodrigues (RJ),
diretor financeiro da ANPAE, que lesse as atas e pareceres do Conselho Fiscal
aprovando as prestações de contas da Presidência referentes ao ano de 2008 e
ao primeiro semestre de 2009. Nas atas, uma referente ao ano fiscal de 2008 e
outra ao primeiro semestre de 2009, os membros do Conselho Fiscal ressaltam
a preocupação e o zelo da Presidência em apresentar de forma competente e
transparente a administração dos recursos da Associação. Os pareceres foram
colocados em votação e aprovados por aclamação. A professora Fátima Cunha
Ferreira Pinto (RJ) solicitou que constasse em ata um voto de louvor ao
presidente Benno Sander pelo competente trabalho na consolidação do
crescimento da Associação materializado na sua prestação de contas.
Passando ao terceiro item da pauta, o presidente Benno Sander relacionou
as seguintes nomeações por ele praticadas ad referendum do Conselho
Deliberativo: Arthur Santa Rosa (diretor secretário), Valmir Machado Rodrigues
(diretor financeiro), Maria Beatriz Luce (diretora de publicações), João Ferreira
de Oliveira (diretor de pesquisas educacionais), Afrânio Mendes Catani (diretor
de intercâmbio institucional), Dalila Andrade Oliveira (diretora de cooperação
internacional) e Antônio Lisboa Leitão de Souza (diretor de formação e
desenvolvimento). Submeteu também as nomeações de recondução dos
membros do Conselho Editorial da ANPAE e das Editorias do Programa de
Publicações. Para a Editoria da RBPAE, reconduziu a Maria Beatriz Luce como
editora da Revista e designou a Nalú Farenzena para editora associada. Para a
Editoria da Coleção Biblioteca ANPAE, nomeou Sofia Lerche Vieira e Eloísa Maia
Vidal, respectivamente editora e editora associada. Para a Editoria do Boletim
ANPAE Notícias, reconduziu Simone Caputo Gomes e Beatrice Boechat D’Elia,
respectivamente como editora e jornalista responsável. Submetidas à
apreciação e decisão do Colegiado, todas as nomeações foram homologadas
por aclamação. Submeteu ainda à aprovação do Conselho a nomeação dos
membros da Comissão Especial de Reforma Estatutária e Regimental, que foi
homologada por unanimidade: Benno Sander (presidente), João Gualberto de
Carvalho Meneses (fundador da Anpae e ex-diretor executivo), Regina Vinhaes
Gracindo (ex-presidente e conselheira do Conselho Editorial), Flávia Obino
Corrêa Werle (vice-presidente para a região Sul e ex-conselheira do Conselho
Fiscal), Eliza Bartolozzi Ferreira (vice-presidente adjunta para a Região
Sudeste), João Ferreira de Oliveira (diretor de pesquisas educacionais e exdiretor da Anpae em Goiás), Antônio Lisboa Leitão de Souza (diretor de
formação e desenvolvimento da Anpae), Dalila Andrade Oliveira (diretora de
cooperação internacional e ex-vice-presidente regional da Anpae), Bertha de
Borja Reis do Valle (diretora da Anpae no Rio de Janeiro), Cleiton de Oliveira
(conselheiro do Conselho Fiscal e ex-diretor da Anpae em São Paulo), Sofia
Lerche Vieira e Walter Garcia (conselheiros do Conselho Editorial). Passando
ao quarto e sexto itens da pauta, que foram tratados em conjunto, o
presidente referiu-se às consultas que lhe vem sendo encaminhadas por
diretores estaduais e membros do quadro associativo em torno do
estabelecimento do calendário eleitoral das eleições nacionais e locais e da
necessidade de atualização do Estatuto e Regulamento Geral da ANPAE,

visando a adequá-los às disposições do novo Código Civil e às novas
necessidades da Associação. Nesse contexto, o presidente convidou o associado
Antonio Lisboa Leitão de Souza (RN), diretor de formação e desenvolvimento e
membro da Comissão Especial de Reforma Estatutária e Regimental da ANPAE,
para resumir as discussões dos últimos meses no âmbito da Diretoria. O
professor Antonio Lisboa dirigiu-se ao Colegiado historiando a dinâmica e as
condições para o encaminhamento de uma proposta de calendário eleitoral e
para a instauração do processo de atualização estatutária e regimental. Propôs
que o Conselho Deliberativo submetesse à consideração e decisão da
Assembléia Geral Ordinária, convocada para o dia 12 de agosto de 2009, uma
indicação de unificação da data de realização das próximas eleições durante os
meses de setembro, outubro e novembro de 2010, estendendo os mandatos
dos atuais cargos eletivos em todos os níveis da administração da ANPAE até a
promulgação dos resultados dessas eleições gerais e a posse dos novos
dirigentes eleitos no primeiro trimestre de 2011. A professora Fátima Cunha
Ferreira Pinto (RJ) expressou sua preocupação no sentido de que a extensão
dos mandatos não deveria ser precedida da mudança do Estatuto. Outros
conselheiros também fizeram uso da palavra para solicitar maiores
esclarecimentos sobre a proposta. Após os esclarecimentos da presidência da
mesa e as ponderações de Marcelo Soares Pereira da Silva (MG), Francisco das
Chagas F. do Nascimento (DF) e Maria Beatriz Luce (RS), que fizeram
referência às circunstâncias históricas do atual processo de mobilização
associativa e a precedentes sobre modificações no calendário eleitoral da
ANPAE, assim como à legitimidade do Conselho Deliberativo para “regulamentar
o processo eleitoral da ANPAE” conforme dispõe o Artigo 26 do Regulamento
Geral e de apresentação de proposições à Assembléia Geral, os conselheiros
presentes aprovaram a indicação por unanimidade, solicitando ao conselheiro
Antonio Lisboa Leitão de Souza (RN) que represente o Colegiado para submeter
à apreciação e deliberação da Assembléia Geral Ordinária convocada para o dia
12 de agosto de 2009 a proposta consolidada do Conselho sobre a instauração
de processo de reforma estatutária e sobre o estabelecimento de calendário
eleitoral para as próximas eleições e a conseqüente extensão dos mandatos do
presidente, vice-presidentes, conselheiros do Conselho Fiscal e diretores das
Seções Estaduais. O presidente manifestou ao Conselho que a proposta de
extensão do seu mandato nunca esteve nos seus planos, mas agradeceu o voto
de confiança unânime do Colegiado para dar continuidade às reformas em
curso e para coordenar a instauração do processo de atualização estatutária e
regimental. Passando ao quinto item da pauta, relativo à fixação do valor
das anuidades de 2010, o Colegiado decidiu autorizar gestões para que a
Presidência encaminhe a proposta para discussão e aprovação do Conselho
Deliberativo por votação eletrônica. Passando ao item outros assuntos, o
conselheiro Marcelo Soares Pereira da Silva (MG) dirigiu-se novamente ao
Colegiado, propondo um voto de reconhecimento especial ao esforço e à
dedicação do presidente da Associação, professor Benno Sander (RJ) e seus
colaboradores que têm redundado num vigoroso processo de mobilização
associativa e de qualificação da entidade, sendo aclamado por todos os
presentes. O presidente agradeceu a manifestação do Colegiado e agradeceu a
colaboração de todos os conselheiros nas atividades da Associação. Nada mais

havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião às 18 horas. A
presente ata foi lavrada por mim Erasto Fortes Mendonça (DF), diretorexecutivo da ANPAE, e vai assinada por mim e pelo presidente Benno Sander,
encaminhando-se para registro no Cartório de Títulos, Documentos e Pessoas
Jurídicas de Brasília, Distrito Federal.
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