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Ata 02/2021/FME/LRV 

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às treze horas, no Auditório Pioneiros 
no Paço Municipal, reuniram-se ordinariamente os membros do Fórum Municipal de Educação 
– FME. A Coordenadora Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto agradeceu a presença dos 
coordenadores pedagógicos convidados para participar da reunião e a presença dos membros 
do Fórum, registrando quórum com a participação da Secretária Municipal de Educação e da 
representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública, Gestores das Escolas 
Municipais da Educação Infantil, Gestores das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, 
Servidores de Apoio, Pais de alunos das Escolas Municipais, FUNDEB; Professores da Rede 
Municipal da Educação Infantil; Professores da Rede Municipal do Ensino Fundamental; 
Instituições que atendam a modalidade de Educação Especial; Instituições de Ensino Superior 
existente no Município; Conselho Municipal de Educação – CME/LRV e os Representantes do 
Poder Executivo indicados pela Secretária de Educação. Em seguida a coordenadora justificou 
a ausência da senhora Silmara Frazão Duques Vital, representante de pais de alunos das 
escolas municipais e da senhora Denise Teresinha Dalberto, representante da assessoria 
pedagógica estadual. Dando continuidade, a coordenadora destacou que a Ata 01/2021 foi 
enviada por e-mail para leitura prévia e a submeteu à aprovação da plenária, sendo aprovada 
por unanimidade. Na sequência a coordenadora apresentou os documentos enviados e 
recebidos descritos na pauta, solicitando da plenária a dispensa da leitura, cuja solicitação foi 
aprovada. Dando continuidade a coordenadora evidenciou que a reunião tem como pauta a 
apresentação do Relatório de Monitoramento do PME 2015/2025 referente aos anos de 2018 
e 2019 e a apresentação para apreciação e aprovação da plenária da organização das 
miniconferências e conferência municipal de educação. Assim, a coordenadora passou a 
palavra para o representante da Secretaria Municipal de Educação no Fórum, senhor João 
Edson de Sousa para fazer a apresentação do Relatório de Monitoramento do Plano Municipal 
de Educação 2015/2025 referente aos anos de 2018 e 2019. João Edson apresentou o site de 
para acompanhamento do PME, o qual pode ser visualizado através do endereço: 
http://pme.lucasdorioverde.mt.gov.br, apresentando todas a metas e estratégias, seus 
indicadores e porcentagem delas cumprida. A coordenadora agradeceu a apresentação e 
passou a apresentar a organização para a realização das miniconferências e conferência de 
educação, destacando que devido a pandemia, o estudo da avaliação e monitoramento do 
Plano Municipal de Educação no presente ano iniciará nas instituições de ensino, envolvendo 
todos os profissionais da educação do município e terminando com a conferência com 
representatividade dos delegados, sendo que a primeira etapa iniciou no dia primeiro e vai até 
o dia vinte e quatro do mês de setembro, momento em que as  instituições de ensino realizarão 
o estudo do Plano Municipal de Educação e Relatório de Monitoramento. Em seguida, haverá 
o momento denominado etapa dois que vai até o dia vinte e sete de setembro em que as 
instituições de ensino enviarão as sugestões de alterações no Plano Municipal de Educação 
para a equipe técnica de monitoramento do PME/LRV 2015/2025, através do e-mail: 
forum.conferencia@edu.lucasdorioverde.mt.gov.br. A equipe técnica de monitoramento do 
PME/LRV 2015/2025 terá do dia vinte e oito de setembro até o dia oito de outubro para 
compilação dos dados enviados pelas instituições de ensino, e no mesmo período será 
realizado a escolha nas instituições dos representantes para as miniconferências, cuja lista será 
enviada pelas instituições para a equipe técnica pelo e-mail: 
forum.conferencia@edu.lucasdorioverde.mt.gov.br. A Coordenadora destacou ainda, que após 
a escolha dos representantes das instituições de ensino para participar das miniconferências, 
será realizada um encontro online para leitura e aprovação do regimento das miniconferências 
e conferência, seguida de uma palestra sobre a importância do monitoramento do Plano 
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Municipal de Educação, que será realizada no dia treze de outubro. Já a quarta etapa 
acontecerá nos dias dezoito a vinte de outubro, com a realização das miniconferências 
municipal, que acontecerá nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Caminho para o Futuro das dezoito às vinte horas. Ao término da miniconferência de cada meta 
será escolhido seis delegados para participar da Conferência Municipal de Educação que será 
realizada nos dias vinte e um e vinte dois de outubro, a coordenadora destacou ainda que os 
membros do Fórum são membros natos para participar da conferência, e considerando que o 
PME possui dezoito metas, cada meta com seis delegados, a conferência será realizada com 
a participação de cento e cinquenta pessoas. Terminada a apresentação, a coordenadora 
submeteu a organização prévia à aprovação dos membros do Fórum, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida a coordenadora do Fórum também apresentou a estrutura prévia de 
organização das miniconferências e de coordenação, relatoria e secretariado das metas e 
estratégias do PME 2015/2025 a serem estudados durante a realização das miniconferências 
e conferência, sendo que as sugestões de nomes foram amplamente debatidas e deliberado 
convidar para realizar os trabalhos na primeira noite de miniconferência as seguintes pessoas: 
Na Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Ampliar em 50% (cinquenta por cento) a oferta de educação 
infantil em creches de forma a atender as crianças de até 3 (três) anos matriculadas nas 
Instituições de Ensino, até o final da vigência deste PME, de acordo com a ampliação do PNE. 
Coordenadora: Carlise Pelissari Zacarias de Godoi (SME); Relatora: Jilvana Vitorassi (SME) e 
Secretária:  Claudia Maria Pereira de Souza (FME). Na Meta 3: Universalizar o ensino 
fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir 
que pelo menos 98% (noventa e oito por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada. Coordenador: Osmar Cicero da Silva (SME); Relator: Luiz Rodrigues de Oliveira 
(E.E. Manoel de Barros) e Secretária: Silvania Geller (FME). Na Meta 5: Garantir a oferta de 
100% da demanda manifesta no ensino médio e a permanência de, no mínimo, 95% dos alunos 
na idade certa até o final de vigência deste plano. Coordenadora: Rosiane Aparecida Dias 
Pereira (E.E. Dom Bosco); Relatora: Nadir (E.E. Angelo Nadin) e Secretária: Vanessa (E. E. 
Ceconelo). Na Meta 7: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na 
rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
Coordenadora: Ana Cristina de Almeida Blessa (SME); Relator: Valdir da Silva Moreira (SME) 
e Secretária: Eliane Uliana Prates (FME). Na Meta 9: Garantir a oferta de educação profissional 
para o atendimento de 50% da demanda de alunos do ensino fundamental e médio 
matriculados na EJA. Coordenador: Wellington (E.E. Marcio Schabat Souza); Relator: Jorge 
Novakowski (E.E. Manoel de Barros) e Secretária: Denise Terezinha Dalberto (FME). Na Meta 
13: Garantir a manutenção da valorização dos (as) profissionais do magistério da rede pública 
municipal da educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 
profissionais com escolaridade equivalente, gradativamente, até o final do terceiro ano de 
vigência deste PME. Coordenadora: Tânia Cristina Crivelin Jorra (FME); Relatora: Elaine 
Benetti Lovatel (SME/FME) e Secretário: José Dario Munhak (FME) e/ou Arlecia Rodrigues da 
Fonseca de Cesaro (SME). Já na segunda noite da miniconferência a organização será: Na 
Meta 2: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino 
Fundamental. Coordenadora: Edileusa Julia Dourado (SME), Relatora: Carlise Pelissari 
Zacarias de Godoi (SME) e Secretária: Maroni Veronice Ficagna (FME). Na Meta 6: Fomentar 
a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 
escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: IDEB 
2015 2017 2019 2021 2023. Anos iniciais do ensino fundamental 6.6  6.8  6.9 7.0 
7.2. Anos finais do ensino fundamental 5.5 5.8  6.1  6.4  6.6. Ensino médio 4.3   4.7 5.0 
5.2 5.5. Coordenador: João Edson de Sousa (FME); Relator: Osmar Cicero da Silva (SME) e 
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Secretária Anelise de Moraes (FME). Na Meta 8: Elevar a taxa de alfabetização da população 
com 15 anos ou mais para 95 % (noventa e cinco por cento), erradicar o analfabetismo absoluto 
e reduzir o analfabetismo funcional em 75% (setenta e cinco por cento), em regime de 
colaboração com a União e Estado, até o final da vigência deste plano. Coordenadora: Denise 
Terezinha Dalberto (FME); Relatora: Gislaide Aparecida Ferreira de Senna (E.E. Marcio 
Schabatt) e Secretária: Magali Pipper Vianna (FME). Na Meta 11: Estabelecer parceria com o 
Governo Federal e Estadual e não governamentais, a partir da aprovação deste plano, visando 
a ampliação da oferta de educação superior, de acordo com a demanda do município. 
Coordenadora: Elaine Benetti Lovatel (SME/FME); Relatora: Martha Holanda da Silva (FME) e 
Secretário: Paulo César Angeli (FME). Na Meta 12: Assegurar e ampliar, com qualidade, os 
programas de formação inicial e continuada, promovendo o acesso de todos os profissionais 
da educação, por intermédio de cursos específicos na área de atuação, nos diferentes níveis e 
modalidades, estabelecendo parcerias com Secretaria de Estado e Ministério da Educação e 
com instituições de Ensino superior e órgãos não governamentais. Coordenador: Valdir da Silva 
Moreira (SME); Relatora: Ana Cristina de Almeida Blessa (SME) e Secretária: Klênia Muniz 
(FME). Na Meta 14: Assegurar, imediatamente, a criação e implementação do Plano de 
Carreiras, Cargos e Salários para todos os profissionais da rede municipal de educação, 
utilizando a Lei Federal n. 11.738, de 16 de julho de 2008 e os termos do inciso VIII, do art. 206 
da Constituição Federal, como patamar mínimo de referência para sua elaboração. 
Coordenadora: Tânia Cristina Crivelin Jorra (FME); Relator: Wellington dos Santos Coelho 
(FME) e Secretário: Jhoaneto Barreto Araújo (FME). Já na terceira noite de miniconferência terá 
a seguinte organização: Na Meta 4: Oferecer educação de qualidade em tempo integral para 
no mínimo, 40% (quarenta por cento) das escolas públicas da educação básica. Coordenadora: 
Edileusa Julia Dourado (SME); Relator: José Marcos de Sousa (EMEF Caminho para o Futuro) 
e Secretária: Andreia Pedrassani Ottoni Gugel (EMEIEF São Cristóvão). Na Meta 10: Fomentar 
a expansão das matrículas da educação profissional técnica de nível médio, ampliando em 
100% a oferta no segmento público estadual e federal até 2017. Coordenador: João Vicente 
(IFMT); Relator: Sandra Regina Primão Barzotto (FME) e Secretária: Tatiane Alves Ferreira 
(FME). Na Meta 15: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 
consulta pública a comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e 
apoio técnico da União para tanto. Coordenadora: Tânia Cristina Crivelin Jorra (FME), Relator: 
João Edson de Sousa (FME) e Secretário: Wellington dos Santos Coelho (FME). Na Meta 16: 
Igualar a escolaridade média entre grupos de cor e raça, declarados à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE até 2017. Coordenadora: Lucinete da Silva Pereira 
Dalabrida (FME); Relator: Vania Maria de Oliveira Barros (EMEF Érico Veríssimo) e Secretária: 
Ana Lucia de Souza (FME). Na Meta 17: Fomentar no município a educação ambiental nos 
currículos da educação básica, de modo a concretizar a teoria e a prática. Coordenador: Valdir 
da Silva Moreira (SME); Relatora: Ideiva Rasia Foletto (FME) e Secretária: Silmara Frazão 
Duques Vital (FME). Na Meta 18: Vincular mais verbas para educação, aperfeiçoar os 
mecanismos e instrumentos de controle social, através da recuperação ampla e irrestrita dos 
impostos, da exclusão da área educacional de quaisquer benefícios tributários e inclusão de 
novas receitas. Coordenador: Adercio Nogueira Neponoceno (SMF); Relator: Elton Kliemann 
(EMEF Olavo Bilac) e Secretária: Klênia Muniz (FME). Os membros do Fórum também 
deliberaram que em caso de impossibilidade de os convidados efetuarem o trabalho, serão 
convidadas outras pessoas considerando sua formação e conhecimento do tema das metas e 
estratégias. Nada mais havendo, a coordenadora perguntou se ainda existia alguma dúvida 
sobre a pauta do dia, não tendo manifestações deu por concluída a reunião e encerrada a 
presente ata que será assinada pela coordenadora do Fórum Municipal de Educação e pela 
Secretária Municipal de Educação, cuja assinaturas dos demais presentes segue em lista de 
presença anexa. Estiveram presentes os seguintes membros: Secretária Municipal de 
Educação: Elaine Benetti Lovatel. Representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação 
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Pública – SINTEP; titular: Tânia Cristina Crivelin Jorra. Representante dos Gestores das 
Escolas Municipais da Educação Infantil; Titular: Claudia Maria Pereira de Souza e Suplente: 
Maria Aparecida de Almeida Vidal e dos Gestores das Escolas Municipais do Ensino 
Fundamental; Titular: Silvania Geller e Suplente: Simone Santana. Representante dos 
Servidores de Apoio; Titular: Tatiane Alves Ferreira. Representante dos Pais de Alunos das 
Escolas Municipais; Titular: Magali Pipper Vianna. Representante do FUNDEB; Titular: Klênia 
Muniz e Suplente: Ana Lucia de Souza. Representante dos Professores da Rede Municipal da 
Educação Infantil; Titular: Maroni Veronice Ficagna e Suplente: Selma Maria de Araújo. 
Representante dos Professores da Rede Municipal do Ensino Fundamental; Titular: Maria Claro 
de Souza. Representante das Instituições que atendam a modalidade de Educação Especial; 
Suplente: Raquel Rorato de Oliveira. Representante da Instituição de Ensino Superior existente 
no Município; Titular: Martha Holanda da Silva. Representante do Conselho Municipal de 
Educação – CME/LRV; Titular: Wellington dos Santos Coelho. Representantes do Poder 
Executivo; Titular: Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto e Suplente: João Edson de Sousa 
e Titular: José Dário Munhak e Suplente: Valdir da Silva Moreira. E os convidados: Gracinéia 
Barros de Souza, Elaine Carmo Guardia Correia, Jerusa Correa dos Santos, Sueyla F. Santos, 
Benedita Santana da Silva, Edivani Aparecida Kujava, Janaina R.L. Franceschi, Gislaide 
Aparecida Ferreira de Sena, Margareth Pereira dos Santos, Carlise Pelissari Zacarias de Godoi, 
Ana Cristina de Almeida Blessa, Ana Paula Brito, Enelsi Meister, Eronice Noberto da Silva, Vera 
L. Nascimento, Ana Flávia Kozera, Débora Maria G.S. Oliveira, Eliza Dias de Carvalho Souto, 
Jilvana Vitorassi, Andreia Pedrassani Ottoni Gugel, Janete Aparecida Peixoto da Silva Soares, 
Lucimar Fonseca, Flávio Luiz Gardim de Almeida e Edinéia Rocha Bezerra.  
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