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Ata nº 41\2015
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, reuniram-se na sala
vinte e quatro do CCMAR- Centro de Convivência Meninos do Mar - os
conselheiros Claudionara Silveira de Carvalho, Eduarda Porciúncula, Maria
Aparecida Reyer, Melissa Velho de Moraes, Rita de Cássia Madruga de Souza,
Rosana Pfarrius; a secretária Lílian Xavier Machado, a assessora técnica Jaqueline
Micelle, presididos pelo conselheiro Luís Fernando Minasi. Ausente, por motivo
justificado, a conselheira Susety Cazeiro Serafim. A reunião também contou com a
participação dos representantes dos Conselhos Municipais de Educação de Capão do
Leão, Jaguarão, Morro Redondo, Pinheiro Machado e São Lourenço do Sul, da
Secretária de Município da Educação de São Lourenço do Sul e do Secretário de
Culltura de Jaguarão, bem como o Secretário de Município da Educação e Presidente
da UNDIME, André Lemes. O presidente do CME do Rio Grande iniciou sua fala
saudando a todos os presentes e lembrando que na última reunião da Regional
AZONASUL de CMEs, o CME do Rio Grande foi eleito para a Coordenadoria da
Regional e os CMEs de São Lourenço do Sul e Pinheiro Machado, para as ViceCoordenadorias. Lembrou, ainda, que conforme o Artigo Vinte e Quatro do Estatuto
da UNCME, a Coordenadoria pode ser exercida por qualquer membro do pleno e não
somente pela figura do presidente. Em virtude disso, o Pleno do CME do Rio
Grande , em reunião ordinária, indicou a conselheira Maria Aparecida Reyer para
coordenar a Regional AZONASUL. Destacou a vasta experiência da conselheira, não
só como membro do Conselho Municipal de Educação, mas também como ex
Secretária de Município da Educação e agradeceu a presença do Secretário André
Lemes na presente reunião como forma de referender a indicação do CME. O
presidente, ainda, destacou a estrutura de que o CME do Rio Grande dispõe, o
trabalho realizado pela assessoria técnica e secretaria do Conselho Municipal de
Educação e o papel ativo dos conselheiros no estudo e emissão de pareceres e
resoluções. A seguir, tomou a palavra a presidente do CME de Capão do Leão,
Senhora Luciane, a qual parabenizou a escolha do Município do Rio Grande para
sede da Coordenadoria Regional e passou o cargo da Coordenação ao Conselho
Municipal de Educação do Rio Grande. Nesse momento, fez uso da palavra a
conselheira Maria Aparecida, agradecendo a indicação e destacando que nos últimos
dois anos os conselhos municipais têm se sentido desprotegidos, em virtude de
haverem sido realizadas poucas reuniões da AZONASUL. Ressaltou a necessidade de
se realizarem reuniões a cada quarenta e cinco ou sessenta dias, a fim de serem
compartilhados os problemas comuns em todos os Conselhos e a união para a busca
da solução dessas questões. Destacou que pretende resgatar a atuação da Regional

AZONASUL, inclusive realizando reuniões em outros municípios. A presidente do
CME de São Lourenço do Sul, Neda Mart, concordou com as colocações da
conselheira Maria Aparecida, destacando o fato do pouco número de reuniões
ocorridas nos últimos dois anos levou a um estado de angústia dos demais conselhos
municipais e acrescentou que acredita ser necessário o resgate da força regional dos
municípios. A senhora Ângela, presidente do CME de Pinheiro Machado, alegou
também compartilhar do sentimento de angústia dos demais CMEs, em virtude da
falta de informações repassadas pela antiga Coordenação. A Secretária de Município
da Educação de São Lourenço do Sul, Senhora Marilete, mencionou estar muito feliz
com a posse da nova Coordenção e que acredita ser de extrema importância as
reuniões de formação e o compartilhamento de normativas entre todos os municípios,
bem como a presença de palestrantes que venham a tratar de assuntos específicos.
Ainda, acrescentou a necessidade de se resgatar a presença dos municípios ausentes
nas últimas reuniões. Após, essas considerações, o presidente Minasi passou a palavra
ao Secretário de Município da Educação e Presidente da UNDIME, Sr. André Lemes,
que agradeceu o convite recebido e ressaltou que desde o ano de dois mil e treze já
vem percebendo o pouco envolvimento dos municípios com suas regionais. Afirmou
que decidiu aceitar o desafio de presidir a UNDIME e que vê como extremamente
positivo a presidência da UNDIME e a Coordenação da Regional AZONASUL
pertencerem ao município do Rio Grande. O Secretário André continuou sua fala
dizendo que vivie-se hoje um momento de grande instabilidade política e econômica
no país e que é preciso fortalecer a base das políticas educacionais em busca de uma
educação pública de qualidade. Mencionou que há uma série de desafios imediatos
para as prefeituras municipais e que a UNDIME tem feito um movimento em âmbito
nacional para que as metas do PNE sejam cumpridas, principalmente a que se refere
ao Financiamento da Educação. Entre os desafios, citou a definição do CAQi – Custo
Aluno qualidade inicial – e CAQ – Custo Aluno Qualidade, a criação do Sistema
Nacional de Educação, a lei de responsabilidade Educacional e a Base Nacional
Curricular Comum. Destacou também os seguintes itens: a) cem por cento dos
municípios gaúchos assumiram compromisso com os Planos Municipais de
Educação; b) o Parecer 008\2014 do CNE apresenta uma planília de custos para a
Educação Básica; c) a UNDIME questionou junto ao Ministério da Educação o
destino dos royalties do pré-sal para a Educação, cuja regulamentação aguarda desde
o ano de dois mil e treze; d) é importante que cada conselheiro tenha a dimensão do
cenário econômico atual e que Conselhos Municipais e Secretarias de Educação
devem atuar juntos e atentos à realidade do Município. O Secretário mencionou que
os Conselhos de Educação devem possuir a estrutura necessária para seu
funcionamento, carga horária para os profissionais dedicarem-se aos estudos,
liberação de recursos para que os conselheiros possam participar de formações e
dotação orçamentária prevista. Lembrou que existem no Rio Grande do Sul
municípios que possuem Conselhos de Educação, porém ainda não têm um Sistema
próprio de Educação. Ainda, acrescentou que todos devem conhecer a Lei de
Responsabilidade Educacional, a qual encontra-se disponibilizada no site do MEC, e
que, em seu conteúdo, visa incriminar os gestores municipais. Quanto à Base
Curricular Nacional Comum, o Secretário informou que cento e dezoito especialistas,

constituídos em vinte e nove grupos de trabalho e com professores indicados pela
UNDIME e SEDUCs fizeram parte desse trabalho e que o mesmo trata-se de uma
revisão dos PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais – apresentando-os como
sugestão de um currículo para o equilíbio no país como um todo dos conteúdos
estudados nas escolas e que, na pauta da Base Nacional Curricular Comum, revela-se
uma luta de classes. A conselheira Eduarda acrescentou que os conselheiros e todos
os profissionais da Educação devem se cadastrar no site do MEC a fim de
contribuirem com sugestões sobre o assunto. O Secretário André também abordou o
tema da universalização da pré-escola à crianças de quatro e cinco anos, informando
que propôs, em reunião com o Ministério Público, que se trabalhe com todo o ano de
dois mil e dezesseis para essa universalização, inclusive com possibilidade de ajustes
em dois mil e dezessete. Lembrou que os CMEs devem solicitar as suas Secretarias
de Educação quais as medidas tomadas em relação à universalização da pré-escola e
sugeriu a construção, de forma coletiva pelos CMEs, do Histórico para as crianças
que frequentaram a Educação Infantil, a fim de ingressarem no primeiro ano do
Ensino Fundamental e atentou para o fato de que o documento que antecede ao
mencionado seria o da comprovação da avaliação na Educação Infantil. Por fim, o
secretário reafirmou seu compromisso, enquanto presidente da UNDIME, com os
CMEs e parabenizou a iniciativa de articulação entre AZONASUL e UNCME. O
presidente Minasi agradeceu a fala e a presença do Secretário André, ressaltando a
importância das informações fornecidas. Agendou-se a data de onze de março de dois
mil e dezesseis para a primeira reunião da Regional AZONASUL de CMEs.
Esgotada a pauta da reunião e nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Maria Xavier
Machado, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e
pelo presidente.
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