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Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezesseis reuniram-se na sede do CME 
do Rio Grande para a reunião mensal da Regional AZONASUL de Conselhos Municipais  
de  Educação  os  representantes  dos  CMEs  dos  municípios  de  Morro  Redondo,  são 
Lourenço do Sul, Pinheiro Machado, Rio Grande, Piratini e Capão do leão. A reunião 
começou  com  a  apresentação  da  atual  Coordenadora  da  Regional  AZONASUL,  na 
pessoa da conselheira Maria Aparecida Reyer. A conselheira relatou sua participação na 
reunião da UNCME\RS,  destacando o seguintes  pontos:  a)  os  conselhos municipais 
devem acessar o site da UNCME, realizar o cadastro e atualizar a mensalidade; b) a  
realização  dos  Encontros  Estaduais,  em  Porto  Alegre,  e  do  Encontro  Nacional,  em 
Palmas;  c)  relato  da  conjuntura  nacional;  d)  o  PNE;  f)  cada  conselheiro  deveria  
registrar-se no site do MEC para sugestões na base Nacional Curricular Comum; f) dois  
mil e dezesseis é o ano para a construção ou mudanças nos planos de carreira. Para 
tanto,  foi  formada  uma que  visitará  os  municípios,  juntamente  com o  Tribunal  de 
Contas,  a  fim  de  analisar  os  planos  de  carreira  dos  professores  e  funcionários 
municipais; g) a obrigatoriedade do ensino dos quatro aos dezessete anos refere-se ao 
turno  diurno  e  que  existem  municípios  que  estão  repassando  alunos  de  quinze  e  
dezesseis anos para o turno da noite; h) atenção dos municípios para a ficha FICAE on 
line, com dados atualizados; i) a Lei de Gestão Democrática. A seguir, a representante 
do Conselho de Piratini questionou quais procedimentos devem ser adotados apara a 
autorização de escolas de Educação Infantil, ao que os presentes informaram que é 
necessário a formulação de Resolução para esse fim. A conselheira Maria Aparecida 
propôs que a vice-presidente do Conselho Estadual de Educação seja convidada para a  
próxima reunião da Regional AZONASUL, a fim de esclarecer sobre a Base Nacional  
Curricular Comum. A seguir, os conselheiros presentes sugeriram que a Coordenadoria 
da Regional solicite que nas próximas reuniões da UNCME\RS sejam abordados temas 
como a Avaliação por Desempenho e Lei de Gestão Democrática. Acordou-se que as 
duas próximas reuniões ocorrerão nas datas de vinte e oito de abril, em Rio Grande, e 
vinte e quatro de maio, em São Lourenço do Sul. Esgotada a pauta da reunião e nada 
mais havendo a tratar, eu, Lílian Maria Xavier Machado, lavro a presente Ata que será 
assinada por mim e pelos presentes. (Lílian Machado, Maria Aparecida Reyer, Luciane 
Dutra, Neli Zoia, Ana Maria Vargas Marques, Beatriz Helena ,Dalva de Oliveira Barbosa,  
Rita de Cássia Martins Marroni, Neda Marth, Laurita Nevefield e José Souza.)


