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ESTADO DA BAHIA

MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

MoçÃo Ne.otslzz.

A Câmara Municipal de Alagoinhas, através do Excelentíssimo v"[ãoi frll.,r.o
Thor de Ninha, manifesta votos de louvor e aplausos pelos 180 anos de criação do

Conselho Estadual de Educação da Bahia, o primeiro Conselho de Educação do

Brasil.

o Conselho Estadual de Educação, fundamental e decisivo para a construção do

Sistema Nacional de Educação, foi criado pela Lei ns t72lLg42, em 25 de maio, com

amplas funçôes administrativas e normativas, e responsável por regular a educação

oferecida à época do lmperio.

contou com ilustres personalidades entre seus membros, a exemplo do jurista Ruy

Barbosa, em 1881, do educador AnÍsio Teixeira, de professores, a exemplo oe Luiz

Rogério de souza, Edivaldo Machado Boaventura, Germano Tabacoff, Luiz Felippe

Perret serpa, Rômulo Galvão de carvalho, José Rogério da costa Vargens, e rJe

professoras, como lraci Plcanço, Ana Maria silva Teixeira, Nadja Valverde Viana,

Renée Albagli, entre tantos outros nomes não menos importantes.

A Comenda de Honra "CEE/BA 1g0 anos,, tem como objetivo conÍerir

reconhecimento àqueles que se distinguiram por suas relevantes contribuíções para

o desenvolvimento da educação no Brasil e na Bahia, especialmente, para o conselho

Estadual de Educação, nestes 180 anos.

As comemoraçôes e entregas de comendas, a figuras de destaque na ruta pera

educação em nosso Estado, seguirão acontecendo até maio de 2023, reconhecendo o

passado e nacionalizando o debate e as tendências para a educação do futuro, pois,

esse foi, e é, o objetivo do conselho Estadual de Educação da Bahia (cEE-BA), nestes

180 anos de existência e dedicação.
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Dê-se ciência desta Moção ao Conselho Estadual de Educação (CEE), ao Núcleo

Territorial de Educação (NTE18), Território Litoral Norte e Agreste Baiano e a

Secretaria Municipal de Educação.

setembro de 2022.

Vereador autor.


