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Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniram-se os 

membros do Fórum Municipal de Educação de maneira remota, via Google Meet, para 

realização da última reunião ordinária do presente ano. A Coordenadora do Fórum 

Municipal de Educação, senhora Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto fez a abertura 

dando boas-vindas aos participantes, e destacou que a presente reunião tem como pauta: 

a apresentação da Ata 04 da III Conferência Municipal de Educação; o anexo do Plano 

Municipal de Educação com as alterações realizadas na conferência e o relatório de 

monitoramento do PME 2015/2025 referente aos anos de 2020 e 2021. Seguindo com a 

reunião, a coordenadora informou que ela, juntamente com a vice coordenadora do Fórum, 

professora Tânia Cristina Crivelin Jorra organizaram o anexo do PME 2015/2025 com as 

alterações aprovadas na conferência e redigiram a ata da conferência, destacando ainda 

o belo trabalho desempenhado pelo relator da conferência, senhor João Edson de Sousa 

que facilitou muito a organização do documento para que pudesse ser apresentado ao 

colegiado. Dando continuidade a coordenadora passou a apresentar ao colegiado o anexo 

do Plano Municipal de Educação com as alterações realizadas na conferência, 

relacionando-o a Ata 04/2021 da III Conferência Municipal de Educação, de modo que 

todos puderam confirmar as alterações que foram aprovadas na conferência. Concluída a 

apresentação da Ata 04/2021 da III Conferência Municipal de Educação e do anexo do 

Plano Municipal de Educação com as alterações realizadas na conferência, a 

coordenadora submeteu os dois documentos à aprovação do colegiado, sendo que os 

documentos foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação dos documentos a 

coordenadora do Fórum informou que fará a correção ortográfica dos documentos e ainda 

no presente ano o PME 2015/2025 revisado na III Conferência de Municipal de Educação 

será encaminhado através da Secretaria Municipal de Educação ao setor responsável do 

Poder Executivo,  para que o mesmo o envie para a Câmara de Vereadores, cumprindo as 

exigências legais de elaboração, aprovação, execução e monitoramento do Plano 

Municipal de Educação do município de Lucas do Rio Verde – MT. Na sequência a  

coordenadora do Fórum falou sobre o relatório de monitoramento do PME 2015/2025, 

destacando que o relatório está quase pronto, faltando apenas atualização dos dados 

elencados na conferência, no entanto, se protocolar o relatório de monitoramento esse 

ano, o mesmo será feito conforme a lei 3020/2020 e as alterações elencadas na 

conferência que será colocada no relatório, passará a ser aprovada por força de lei em 



2021 e novamente haverá dois documentos de monitoramento, um elaborado com base 

na lei 3020/2020 e outro com base na lei que será aprovada em 2022, mas se o relatório 

de monitoramento for entregue após as alterações já terem uma nova lei de 2022, os 

relatórios de monitoramento de 2020 e 2021 serão feitos com base nas alterações 

elencadas somente na lei de 2022, não sendo necessário trabalhar com duas leis. 

Apresentada a situação, a coordenadora solicitou dos membros do Fórum que se 

manifestassem quanto a data da entrega do relatório de monitoramento, perguntando se 

entregaria esse ano ou aguardaria as alterações da conferência tornar-se lei em 2022 para 

entregar o relatório de monitoramento. Os membros decidiram por unanimidade entregar 

o relatório em 2022 após as alterações da conferência se tornar lei para não ficar um 

documento baseado em duas leis. Também ficou deliberado pelo colegiado, que mesmo a 

reunião tendo acontecido de forma virtual, será coletado a assinatura dos participantes. 

Concluída a apresentação, a Coordenadora do Fórum Municipal de Educação, agradeceu 

a todos pela participação, e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo, lavro e 

encerro a presente ata que segue assinada por mim, secretária executiva do CME, e pela 

coordenadora do Fórum Municipal de Educação, cujas demais assinaturas dos presentes 

estão em lista anexa. Participaram da reunião: Sandra Regina Primão Barzotto, Tânia 

Cristina Crivelin Jorra, Maria Aparecida de Almeida Vidal, Silvania Geller, Claudilene Baia 

da Luz, Tatiane Alves Ferreira, Magali Pipper Vianna, Silmara Frazão Duques Vital, Ana 

Lucia de Sousa, Maria Claro de Souza, Eliane Uliana Prates, Raquel Rorato de Oliveira, 

Juliana Pereira Bravo, Wellington dos Santos Coelho, Camila Moreira de Oliveira, Hemelly 

Burato, Anelise de Moraes, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, João Edson de 

Sousa e José Dário Munhak. 

 

  

 

 

 


