O FECME RS: 2003 a 2006
Atuei como 2º vice-presidente do Fórum Estadual dos Conselhos Municipais de
Educação do Rio Grande do Sul – FECME/RS, na gestão 2003-2004, e presidente na
gestão 2005-2006, entidade, esta, que representava os Conselhos Municipais do Rio
Grande do Sul, e que posteriormente veio alterar sua denominação para UNCME/RS, a
fim de adequar sua forma de organização à União Nacional de Conselhos Municipais de
Educação.
No período 2005-2006, época em que presidi o FECME/RS, estiveram comigo na
direção da entidade, Rosa Maria Lippert Cardoso (CME de Cachoeirinha) como 1ª vicepresidente, Dilce Eclai Vargas (CME de Santo Antônio da Patrulha) como 2º vicepresidente, Vilmar Delabari de Freitas (CME de Bagé) como 3º vice-presidente e Lurdes
Pedrotti Bergamim (CME Erechim) como secretária.
Foi um período de intensos debates e discussões quanto a organização dos
sistemas municipais de ensino e a reorganização do CME, bem como financiamento da
Educação, já que estava finalizando o período de validade da Lei do FUNDEF, havendo
a necessidade de se discutir um novo formato de financiamento para educação que
abrangesse todo a educação básica.
Nesta gestão descentralizamos a realização dos Encontros Estaduais do
FECME/RS, que até então aconteciam somente na grande Porto Alegre, como também,
em parceria com MEC, através do Programa Pró-Conselho, intensificamos a formação de
conselheiros através das regionais. Procuramos também a aproximação com o Tribunal
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de capacitar os conselheiros quanto ao
seu papel fiscalizador dos recursos públicos da educação.
Muito da minha formação pessoal e qualificação profissional se deu a partir do
convívio com a realidade dos conselhos municipais de educação. Posso afirmar que o
Fórum foi o norte da minha linha de pesquisa na Dissertação de Mestrado que teve como
tema “Conselhos Municipais de Educação na Instituição dos Sistemas Municipais de
Ensino do Rio Grande do Sul”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação na Faculdade
de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul , concluído em 2009, com o
privilégio de ter como orientadora a brilhante Professora Dra. Maria Beatriz Moreira
Luce, pesquisadora e incentivadora da organização dos Conselhos Municipais de
Educação e Sistemas Municipais de Ensino.
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