
Uma UNCME-RS que vai além da Diretoria Executiva 

 Pensar e escrever a respeito da nossa gestão frente à UNCME-RS nos 

remete a muitos momentos! Momentos gratificantes, de grande envolvimento 

com cada CME do Rio Grande do Sul, quando conhecemos a realidade das 27 

regiões que compõe a nossa instituição e debatemos em pé de igualdade com 

todas as instâncias que compõem os sistemas do nosso Estado. 

 Desde 2015, nossa Diretoria Executiva tem viajado todo o Estado e 

levado a cada Colegiado a certeza do seu papel dentro dos territórios 

municipais, bem como os desafios que ainda temos a transpor, sejam eles 

relacionados à estrutura física ou mesmo ao quadro de recursos humanos. É 

fundamental destacar que em 2015, na estratégia 19.6 do Plano Estadual de 

Educação os CMEs gaúchos conquistaram todos estes direitos, mas que ainda 

carecem ser efetivados no dia a dia. 

 Nossa 1ª gestão (2015-2017) foi marcada pela interiorização da 

UNCME-RS, uma vez que visitamos cada uma das 27 regionais que compõe 

nossa instituição. Nosso principal foco foi colocar em prática o Termo de 

Cooperação assinado em 2014 com o Tribunal de Contas do Estado – TCE-

RS, Ministério Público – MP/RS, a União Nacional dos Dirigentes Municipais do 

Rio Grande do Sul – UNDIME/RS e a Federação das Associações Municipais 

do Rio Grande do Sul – FAMURS, que necessitava sair do papel e ser 

materializado em cada município, com o compromisso de Secretárias/os e 

Prefeitas/as com seus respectivos colegiados. Além disso, tivemos uma 

preocupação muito grande em nos fortalecer enquanto Entidade estadual 

através de estudos realizados junto ao Grupo de Estudos e Debates 

Permanentes – Regime de Colaboração – GEDP-RC, junto do Conselho 

Estadual de Educação – CEEd-RS, Secretaria Estadual de Educação – 

Seduc/RS e UNDIME/RS. 

 Iniciando nossa 2ª gestão (2017-2019) buscamos maior inserção dentro 

das atividades do TCE-RS e do MP/RS, principalmente nas 10 Promotorias 

Regionais de Educação – Preducs, espaços que deram ainda mais visibilidade 

e concretizaram o papel fundamental dos CMEs dentro dos sistemas 

municipais de ensino. O ano de 2018 foi marcado pelo início da promoção de 

cursos para os CMEs e para as/os técnicas/os das secretarias municipais de 

educação. Estes cursos foram e são, ao nosso ver, o maior legado que 

poderíamos ter deixado para a UNCME-RS, uma vez que empoderamos cada 

Conselheira/o a exercer seu papel de forma segura e competente. Foram mais 

de ----- cursistas nos anos de 2018 e 2019, em cursos sobre Atos Normativos, 

Projeto Político-pedagógico – PPPs e Regimento Escolar, além de Documentos 

Escolares. 

 Em 2018 também realizamos um feito inédito no Brasil, que foi um 

Diagnóstico dos CMEs coordenado pelo TCE-RS, que atingiu a todos os 497 

municípios gaúchos, nos dando a exata situação dos CMEs, sua composição e 

as principais ações exercidas desde a sua criação. Este Diagnóstico foi 

apresentado pelo TCE-RS, na pessoa do Conselheiro César Miola, a todos os 



TCEs do país, como um importante instrumento de apoio ao controle externo. 

Além disso, em 2019 organizamos conjuntamente com o TCE-RS um projeto 

piloto de um curso, que será disponibilizado para as/os 6.000 mil 

Conselheiras/os que possuímos no RS, dentro da perspectiva de fiscalização 

dos recursos financeiros municipais, dentre eles a lei de diretrizes 

orçamentárias e a lei orçamentária anual. O intuito deste curso é dar maior 

conhecimento aos Colegiados a respeito do processo de fiscalização e 

acompanhamento dos recursos municipais, consolidando desta forma também 

a nossa função propositiva. 

 Hoje todos os municípios gaúchos possuem seus CMEs e contamos 

com cerca de 85% de sistemas municipais de ensino/educação instituídos, 

tendo regiões que já atingiram 100% desta meta. Possuímos ainda um grande 

déficit no critério de quadro de recursos humano cedido para exercer sua 

função dentro do Colegiado, mas temos a certeza de que esta será a nossa 

próxima conquista enquanto entidade estadual! 

 Gestar uma instituição do tamanho da UCNME-RS requer muito 

empenho e comprometimento com todas as ações e demandas que recebemos 

diariamente e isso tudo só foi e é possível porque temos uma Diretoria 

Executiva que diariamente se empenhou e empenha no fortalecimento dos 

CMEs gaúchos!  

Diretoria Executiva – Gestão 2015-2017: 

✓ Fabiane Bitello Pedro – Coordenadora Estadual (São Leopoldo) 

✓ Maria Cristina Sandim Conrad – 1ª Vice-coordenadora Estadual (Santa 

Cruz do Sul) 

✓ Rosimeri Pinheiro Leite – 2ª Vice-coordenadora Estadual (Sant’anna do 

Livramento) 

✓ Glauco Marcelo Aguilar - 3º Vice-coordenador Estadual (Porto Alegre) 

✓ Angela Maria Lima – 1ª Secretária (Butiá) 

✓ Nehita Isar Garaialde Perez – 2ª Secretária (Itaara) 

✓ Elaine Silveira Teixeira Ferreira – 1ª Tesoureira (Esteio) 

✓ Ilsse Santina da Silva – 2ª Tesoureira (São Sebastião do Caí) 

Secretária Executiva: Alessandra Pereira Pedroso (São Leopoldo) 

✓ Gleidson Amaro Correa – Conselho Fiscal (Alegrete) 

✓ Denise - Conselho Fiscal (Dois Irmãos) 

✓ Neide Flach - Conselho Fiscal (Tupandi) 

 

Diretoria Executiva – Gestão 2017-2019: 

✓ Fabiane Bitello Pedro – Coordenadora Estadual (São Leopoldo) 

✓ Maria Cristina Sandim Conrad – 1ª Vice-coordenadora Estadual (Santa 

Cruz do Sul) 

✓ Rosimeri Pinheiro Leite – 2ª Vice-coordenadora Estadual (Sant’anna do 

Livramento) 

✓ Gleidson Amaro Correa - 3º Vice-coordenador Estadual (Alegrete) 



✓ Glauco Marcelo Aguilar – 1º Secretário (Porto Alegre) 

✓ Nehita Isar Garaialde Perez – 2ª Secretária (Itaara) 

✓ Elaine Silveira Teixeira Ferreira – 1ª Tesoureira (Esteio) 

✓ Ilsse Santina da Silva – 2ª Tesoureira (São Sebastião do Caí) 

Secretária Executiva: Alessandra Pereira Pedroso (São Leopoldo) 

✓ Maria da Graça – Conselho Fiscal (Triunfo) 

✓ André - Conselho Fiscal (Venâncio Aires) 

✓ Denise - Conselho Fiscal (Dois Irmãos) 

Muitos vivas para todas as nossas conquistas e temos a certeza de que 

ainda teremos muito mais a comemorar! 

 

 

                                                               Fabiane Bitello Pedro 
Coordenadora Estadual da UNCME-RS 

                                                                Gestões 2015-2017 e 2017-2019 


