Rosa Maria Lippert
GESTÃO 2007 a 2009
Eleição na X Plenária Bagé - 02/09/2006 - Posse 13/12/2006
Assumimos a presidência do Fórum Estadual dos Conselhos Municipais de Educação, com
a consciência da responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que foi construído, com
competência e dedicação pelas direções que nos antecederam.
- Em 2007, passamos a usar a sigla FECME-RS, e criamos um logo, no intuito de construir uma
identidade.
- Em 2008, unimos as duas siglas FECME/UNCME - RS buscando estar mais próximo aos outros
estados que vinham questionando o Rio Grande do Sul, e São Paulo, os dois únicos estados que
usavam uma nomenclatura diferente dos demais.
- Na XV Plenária do FECME/UNCME- RS, realizado em Cachoeirinha, em 30/09/2009, o Fórum
foi dissolvido e extinto, e criada a nova entidade congregadora dos CMEs, UNCME/RS.
Durante a gestão, tivemos uma agenda constante de diálogos e crescentes debates na
conjuntura educacional do nosso país, junto ao Ministério da Educação, Conselho Nacional de
Educação, Fórum dos Conselhos Estaduais, Organizações Nacionais e Estaduais, num
panorama de diversidade política, social, cultural e econômica.
Entre as ações realizadas destaco:
- Estímulo constante para organização dos Conselhos Municipais de Educação no Estado, a
partir da defesa da existência e do funcionamento autônomo destes colegiados, compreendendoos como órgãos de Estado, representativos da sociedade civil e educacional.
- Defesa da organização dos Sistemas Municipais de Ensino, formalizando e afirmando a
autonomia do município preconizada na Constituição Federal e LDB, para definir suas próprias
normas no limite da legislação federal.
- Promoção de discussões, proposições, deliberações sobre matérias fundamentais à educação
nas esferas municipal, estadual e federal, tais como:
-Financiamento da educação.
-Regime de colaboração.
-Controle social.
-Valorização dos profissionais da educação.
- Mantive o caráter propositivo do fórum acompanhando a introdução das legislações
educacionais, propondo sugestões para as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, aos
Planos de Educação e ao acompanhamento da regulamentação do FUNDEB.
- Articulação permanente com Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de
Educação, Secretarias de Educação, Ministério Público, Poder Legislativo, Tribunal de Contas e
outros movimentos necessários para a viabilidade destas articulações.

