
 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO DO SUL 
 

 

A Abertura da Conferência 

Municipal- Plano Municipal 

de Educação de Rosário do 

Sul foi realizada na manhã 

de hoje, 28 de abril, no 

salão Paroquial da igreja 

Matriz. Na presença do 

Prefeito Luis Henrique 

Antonello, da Secretária 

Municipal da Educação e 

Cultura Mara de Lourdes Dias, do Presidente do Conselho Municipal de Educação 

Aristides de Pietro Neto, secretários municipais, autoridades civis e militares, 

supervisoras, diretoras, professora e equipe SMEC, foram iniciados ostrabalhos e 

atividades programadas. O Prefeito destacou a honra em participar do evento e destacou 

o processo de educação transformadora, “Rosário do Sul tem o desafio de propor uma 

educação que seja inclusiva, que rompa o isolamento de algumas classes e categorias, 

que procure ser a mais abrangente possível e acima de tudo, transformadora e sistêmica. 

A partir do momento que a sociedade se apropria dessas questões, elabora metas, 

propõem superação de obstáculos e se torna protagonista desse processo. Esse é o 

grande desafio da construção dos planos”. A Secretária Municipal da Educação e Cultura 

Mara de Lourdes Dias agradeceu a presença de todos e salientou o momento político de 

relevância para o município, “Nada é mais importante do que planejar a educação, esse 

planejamento de metas consiste em reunir a sociedade e a comunidade escolar para 

construir esse importante plano que perdurará por 10 anos. Neste encontro traremos uma 

lição geral das metas da educação infantil até o ensino superior, para transformarmos a 

sociedade em um espírito solidário, libertador e cidadão”. Na manhã de hoje foram 

ministradas duas palestras: “Quebra de paradigmas para ser feliz” e “Olhar futurista na 

construção do PME”, ministradas por Moacir Guazina e pela professora NeiaGiumelli. Já à 



tarde serão apresentadas as metas, debate e votação. O encerramento da Conferência 

Municipal- Plano Municipal de Educação ocorrerá às 17h.O Governo do município através 

da SMEC agradece a todos os colaboradores, a comissão organizadora erepresentantes 

da sociedade direcionadas ao tema que fazem da Conferência Municipal um grande 

encontro que estrutura novos e transformadores rumos a educação de nosso município. 

 


