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LUIZ CARLOS DA IBIAPABA E SILVA, licenciado em Letras Vernáculas,
Pós-Graduado em Língua Portuguesa e em Direito Educacional. Atualmente,
cursa Direito na Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR. Ex-Secretário
Municipal de Educação de Vitória da Conquista. Por muitos anos, Professor do
curso de Magistério do Instituto de Educação Euclides Dantas. Preside, por dois
mandatos, o Conselho Municipal de Educação de Vitória da Conquista.

NORMA ELIETE ENTREVISTA

Luiz Ibiapaba
Norma Eliete - Qual o significado Conselho Municipal de Educação?
Luiz Ibiapaba – O significado do Conselho de
Educação para o Município de Vitória da Conquista é de autonomia municipal, em matéria
de educação, uma vez que a rede municipal de
ensino passou a ser orientada por instrumentos normativos nascidos do próprio Conselho
Municipal de Educação.
NE - Como se sente ser Presidente
deste Conselho por duas gestões
consecutivas?
LI – Primeiro sinto-me mais enriquecido pela
rede de relacionamentos mantidas, ao longo
desse tempo, com os pares e com todos
aqueles que mantiveram conosco vínculos.
Sinto-me, também, cônscio de ter contribuído,
ainda que modestamente, com o desenvolvimento educacional de um Município que vem
se projetando como um pólo educacional.
NE - Como é formado o Conselho?
LI - Pela Lei nº 1.506/2008, o Conselho constituído de 13 (treze) membros efetivos e de
igual número de suplentes,todos nomeados
pelo Chefe do Executivo Municipal, escolhidos e indicados
legitimamente por suas respectivas entidades, obedecendo
a seguinte representatividade: Quatro representantes do
Executivo Municipal, entre os quais o Secretário Municipal
de Educação; Um representante das instituições de ensino
superior; Um representante do Sindicato do Magistério Público
Municipal (SIMMP); Um representante dos professores da rede
estadual de ensino; Um representante da Diretoria Regional de
Educação – DIREC/20; Um representante das associações de
moradores; Um representante de pais de alunos das escolas
da rede municipal de ensino; Um representante do Sindicato
dos Professores das Escolas Particulares – SINPRO; Um representante do Sindicato Patronal dos Colégios Particulares; Um
representante do COMDICA; Um representante do Conselho
Tutelar; Um representante dos gestores das escolas da rede
municipal de ensino; Um representante do corpo discente, maior
de dezesseis anos, das escolas da rede municipal de ensino.
NE - Qual a função deste Conselho em Vitória
da Conquista?
LI - Tem por finalidade orientar, coordenar e assessorar a
política municipal de educação e promover o desenvolvimento
do sistema de ensino do Município, compatibilizando a política
educacional desse sistema com as diretrizes traçadas pela
União e pelo Estado da Bahia.

Em 2010 recebe o Título de Cidadão Conquistense
outorgado pela Câmara Municipal
NE - Quando foi criado o CME em nossa
cidade?
LI - O Conselho Municipal de Educação de Vitória
da Conquista foi criado pela Lei Municipal nº 648/92
e instalado no dia 12 de maio de 1992, por ocasião
do 1º Fórum Municipal de Educação,realizado
no Salão do Júri do Fórum João Mangabeira.
Presentes, àquele evento,além de educadores e o
público locais, o Conselho Estadual de Educação
da Bahia(com todos os seus membros titulares),
representantes dos Conselhos Estaduais de Educação de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e
Rio Grande do Norte.Presentes, também, estiveram
representantes dos Conselhos Municipais de Educação de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João
Pessoa, Campina Grande e Natal. Naquela ocasião,
estava sendo instalado e passava a funcionar o primeiro Conselho Municipal de Educação do interior
da Bahia.
NE – Para que serve o CME?
LI – Uma das atribuições é regularizara vida escolar dos alunos, autorizar e
credenciar escolas e reconhecer cursos, extinguir escolas, baixar diretrizes e
normas orientadoras das políticas públicas de educação.
NE - Como se procede a escolha de cada Presidente?
LI - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação são
escolhidos pelos seus pares e investidos na forma da Lei nº 1.506/2008.
NE - Quais são as metas da sua gestão?
LI - Na nossa gestão, estabelecemos como metas a valorização do órgão. O
CME em 2011 realizou: I Encontro com as Escolas de Educação Infantil da
iniciativa privada no mês de abril. Encontro com os Conselheiros Municipais
de Educação da Região Sudoeste. Encontro com as Escolas Municipais e
conveniadas de Educação Infantil
NE – Na sua gestão estão sendo homenageados todos os presidentes que passaram pelo CME, quantos e quais foram?
LI – Homenageados hoje estão sendo todos os nove Presidentes que passaram pelo Conselho, de 1992 até o momento.São eles Professora Maria da
Conceição Meira Barros, Professora Zélia Chequer Freire de Souza, esta foi
Presidente por dois mandatos, Professora Mariza Carvalho Silva, Doutora
Heleusa Figueira Câmara, Professor Fernando Eleodoro de Santana, Adm.
José Sergio Oliveira de Carvalho, Doutora Ester Maria de Figueiredo de Souza, Professora Zélia Chequer Freire de Souza, senhor Pedro Emílio da Silva
Passos, Professor Luiz Carlos da Ibiapaba e Silva.
NE - Deixe uma Mensagem
LI - Concluo com as palavras do Ilustre
Professor José Eustáquio Romão:
“Por pior que seja qualquer decisão, resultante de deliberação de um Colegiado, é sempre melhor que a excelente conclusão de uma única cabeça
privilegiada, explicita uma convicção democrática, uma fé inquebrantável na
eficácia das decisões coletivas”.

