
 
 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO  

MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 

 

Avenida São Paulo, 363 E.  Bairro Cidade Nova.  Cep: 78.455-000 – Lucas do Rio Verde - MT 
Fone: (65) 3548-2353                                           E-mail: lucasdorioverdeuncmemt@gmail.com 

 

Ata 01/2018 

Aos quinze dias de fevereiro de dois mil e dezoito, às sete horas e quinze minutos, na 

sede do Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde reuniram-se os 

membros do CME/LRV, para reunião ordinária do pleno. A presidente do colegiado, 

senhora Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, iniciou agradecendo a presença de 

todos, dando boas-vindas aos novos conselheiros, destacou que não houve reunião 

plenária no mês de janeiro devido ao recesso do conselho e justificou a ausência dos 

conselheiros Letícia Michele Raabe, José Marcos de Sousa, Jakelyne Fernanda Martins 

Coêne, Tais Naiara Guido, Patrícia Duarte Domínicio e Juliana Gonçalves de Souza 

França. Na sequência solicitou que o Conselheiro Wellington dos Santos Coelho fizesse 

a leitura da ata de nº 16/2017 que foi aprovada por unanimidade. Nos informes a 

presidente apresentou os ofícios encaminhados e recebidos, bem como os convites 

destinados CME/LRV para participação em eventos. Destacando o ofício 01/2018 do 

CME/LRV encaminhado à SME o qual solicita da mesma a composição da equipe 

técnica do CME/LRV, em virtude da transferência de setor da assessora técnica Marcia 

Botim Barbosa, a qual foi designada para executar o trabalho referente ao censo 

educacional na SME, sem consulta ou informe prévio a esse colegiado. A presidente 

pediu desculpas à plenária pela maneira como as coisas aconteceram, informando que 

soube da mudança de setor da assessora técnica ao final do dia sua transferência, de 

maneira informal e através de terceiros. Diante de tais fatos, e de acordo com as leis 

que regem os conselhos do CAE, CME, FUNDEB e FME, os presidentes dos conselhos 

solicitaram a composição imediata da equipe técnica, prevista na lei para todos os 

conselhos da educação. Assim, em virtude dessa solicitação a senhora Klênia Muniz, 

servidora efetiva no quadro da educação na função de monitora, com formação em 

pedagogia passa compor a equipe técnica do CME/LRV, a presidente informou ainda, 

que está no aguardo de mais uma pessoa, uma vez que a equipe técnica é composta 

por assessor técnico e secretaria executiva. A presidente destacou ainda que essa não 

é a primeira vez que esse colegiado é tratado de maneira desrespeitosa, no entanto, 

independentemente de qualquer coisa, compete a esse colegiado fazer o certo, com 

competência e ética, sempre de acordo com o que estabelece as leis que regem a 

educação. Em relação ao ofício recebido da SME solicitando do colegiado o nome de 

dois representantes para compor a comissão de Expansão Superior de Lucas do Rio 

Verde, a plenária deliberou pela representatividade do colegiado nas pessoas das 
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conselheiras Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto como titular e Lucinete da Silva 

Pereira Dallabrida como suplente. Quanto ao ofício recebido do SINTEP, referente ao 

erro acometido na recomposição do FUNDEB a plenária deliberou pela formação da 

Comissão Especial do Controle Social, a qual será composta pelos presidentes dos 

Conselhos da Educação: CAE, CME, FUNDEB e FME, tendo assessoria da equipe 

técnica do CME/LRV, com o intuito de evitar erros semelhantes no futuro, em todos os 

conselhos da educação. A presidente informou ainda que foi encaminhado as 

instituições do SIME ofício circular nº 01/2018/CME, solicitando o calendário escolar de 

2018 para acompanhamento e os ofícios circulares 02/2018 e 03/2018 a todas as 

instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, para que se atentem a 

data corte estabelecidas pelas resoluções normativas 01/2017 e 03/2015 do CME/LRV. 

E informou ainda que as conselheiras Patrícia Duarte Dominicio e Tais Naira Alves 

Guido acompanharam a transferência da escrituração escolar, material permanente e 

material de consumo (brinquedos) da EMEIEF Bernardo Guimarães para o setor de 

arquivo da SME e para o CEI Girassol. Para apreciação da plenária a presidente deste 

colegiado apresentou o decreto nº 3.750/2017 o qual nomeia a os membros dos CME 

para Gestão 2018/2020. Apresentou também a composição das Câmara de Educação 

Infantil e a Câmara de Ensino Fundamental, visto que a conselheira Elizabete dos 

Santos Torres, solicitou a possibilidade de compor a Câmara de Educação Infantil ao 

invés da Câmara do Ensino Fundamental, a troca foi realizada com a conselheira 

Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto. A plenária deliberou também sobre as datas 

e horários das reuniões, sendo estabelecido o horário das reuniões para sete horas e 

quinze minutos, quanto aos dias, as reuniões serão sempre nas quintas-feiras, sendo 

que as datas serão enviadas por e-mails para todos os membros deste conselho. A 

presidente apresentou ainda o Plano de trabalho de 2018, o qual foi aprovado por 

unanimidade. A presidente solicito dois membros do colegiado para compor a Comissão 

Especial no Processo 01/2018 referente ao processo de desativação compulsória do 

Centro de Educação Infantil Cheirinho de Bebê, ficando deliberado pela plenária para 

compor tal comissão os conselheiros Lucinete da Silva Pereira Dallabrida e Fernando 

Zilo. No expediente aberto, a presidente passou a palavra para o conselheiro Wellington 

dos Santos Coelho, que fez suas considerações com relação a importância deste 

conselho e sua finalidade, solicitando que fosse enviado as instituições de ensino ofício 

acerca do número de pessoal destinado ao atendimento da educação infantil, 

questionando com relação ao número de alunos por auxiliares, e que posterior a essa 
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ação, que seja fiscalizado esta questão, visto que há leis que amparam este item. Nada 

mais havendo, encerro a presente ata que será assinada por mim e a presidente deste 

colegiado. Estiveram presentes Elizabete dos Santos Torres, Isac Justino Ribeiro, Joice 

Martinelli Munhak, Cléia Paz de Oliveira Câmara, Flavio Luiz Gardim de Almeida, Eliana 

Aparecida Gonçalves Simili, Jonas Éder Cerbaro, Nelso Antônio Bordignon, Wellington 

dos Santos Coelho, Tiago Luiz Moro, Silvania Geller, Tânia Catarina dos Passos Silva, 

Fernando Zilo, Lucinete da Silva P. Dallabrida, Klênia Muniz, Michelene Rufino Amalio 

Araújo de Britto, Cristiane Dias de Oliveira Lima e Juraci Lopes Alves. 

 


