
o Fórum das Secretarias Estaduais do CBCE, em reunião anual por ocasião do IX
CONBRACE, em Vitória-ES de 03 a 08/09/95, decidiu, a partir de uma análise de
conjuntura desta Entidade, elaborar o seguinte documento como indicativo da
necessidade de se debater esta entidade em fóruns específicos: seja no âmbito dos seus
associados nos estados, através das secretarias, nos fóruns das secretarias estaduais e
inclusive no âmbito da direção nacional.

Desta forma reconhecemos como pontos prioritários a serem urgentemente revistos:

I - Quanto a caracterização do CBCE:

• Considerando que colegiado reunido no CBCE sente dificuldades quanto ao
entendimento do papel e função da Entidade;

• Considerando ainda, que no próprio Fórum das Secretarias, há muitas divergências de
entendimento quanto a estas características.

PROPÕE:

1. Que seja implementado um amplo debate através das Secretarias Estaduais em
conjunto com a Diretoria Nacional, sobre o papel desta Entidade Científica, bem
como de sua relevância para a sociedade brasileira.

II - Quanto a conjuntura política do CBCE:

• Considerando as dificuldades crescentes para articulação de chapas para disputar as
eleições do CBCE;

• Considerando ainda, que tal fato agrava-se em 1995, com a ausência de chapas que
viessem a disputar o pleito para gestão 95/97;

• Visualizando como elemento ftmdamental, para tal fato, a carência do debate político
no interior desta entidade que propiciasse, entre outras coisas, a formação de novos
quadros dirigentes comprometidos com a administração do CBCE;



Visualizando ainda, que reflete em nós o mau estar instaurado na sociedade, em escala
planetária, no âmbito político da construção de projetos coletivos contribuindo para
que muitos dos membros do CBCE, por exemplo, priorizem seus projetos individuais
(mestrados, doutorados, etc.) em detrimento da militância.

PROPÕE:

1.No sentido de potencializar o trabalho coletivo na administração nacional do
CBCE, recomendamos que, quando da constituição da Diretoria Nacional, se
busque a concentração geográfica dos seus membros, objetivando facilitar a
operacionalização e efetivação do seu Projeto PolíticoAdministrativo.

2. Recomendamos que as próximas gestões busquem efetivar um endereço fixo para
a secretaria nacional.

3. Que a Direção Nacional implemente um Projeto de Instrumentalização Teórica
que tenha como objetivo a formação de quadros políticos e administrativos, no
âmbito das Secretarias Estaduais, viabilizado através de recursos destinados a
realização de seminários anuais do Fórum das Secretarias, no sentido de
incrementar a participação de seus sócios para além de produtores ou receptores
do conhecimento veiculado pelo CBCE.

TIl- Quanto ao papel das Secretarias:

• Considerando que desde a criação das Secretarias Estaduais, não se consegmu
desenvolver uma ação mais efetiva junto as reais necessidades desta Entidade
Científica;

• Considerando que não existe no Fórum das Secretarias Estaduais uma política de
atuação;

• Considerando que o processo de despolitização também atinge as Secretarias
Estaduais, reduzindo-as em meras executoras de tarefas;

• Considerando que a relação Direção Nacional/Secretaria Estaduais, tem sido permeada
por problemas estruturais, gerando um certo imobilismo no que tange ao
desenvolvimento das atividades das mesmas;

• Considerando que as Secretarias Estaduais não dispõem de condições materiais
mínimas para realização de um trabalho ampliado junto aos seus associados, tampouco
de manter intercâmbio com as demais Secretarias de outros Estados.



• Considerando, por fim, que não existe uma sistematização quanto ao processo de
reuniões das Secretarias Estaduais, bem como quanto aos participantes no que tange ao
direito de voz e voto.

PROPÕE:

1.Que o regimento interno seja analisado e caso necessário, reelaborado e
convalidado, de fato, pela próxima assembléia.

2. Que as Secretarias Estaduais sejam instrumentalizadas materialmente a partir de
um plano definido no Fórum das mesmas, plano este viabilizado com recursos
oriundos da Direção Nacional.

3. Que o Fórum das Secretarias seja viabilizado enquanto ConselhoDeliberativo do
CBCE.

4. Que através do Projeto de Instrumentalização Teórica, seja implementado um
plano de ação que venha dar unidade ao Projeto Político Administrativo
Científico e Metodológicodas Secretarias Estaduais.

5. Que a Direção Nacional, a partir da gestão 95/97, tenha uma coordenação
nacional das Secretarias Estaduais.

Vitória-ES, 07 de setembro de 1995
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