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Ata 01/2019  

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às sete horas e 

quinze minutos, na sede do Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio 

Verde, reuniram-se os membros do colegiado, para realização da reunião 

ordinária do pleno. A presidente, senhora Michelene Rufino Amalio Araújo de 

Britto, iniciou agradecendo a presença de todos, e justificou a ausência dos 

conselheiros Flávio Luiz Gardim de Almeida, Rannier Felipe Camilo e Wellington 

dos Santos Coelho. Na sequência passou à apresentação dos informes 

destacando os ofícios encaminhados e recebidos, e informou que a senhora 

Klênia Muniz deixou de desempenhar a função de Assessora Técnica do CME, 

voltando a atuar como monitora no CEI Aquarela. A presidente comunicou 

também o recebimento do Ofício DIRGER nº 28/2019, solicitando a troca dos 

membros representantes da Faculdade La Salle no Conselho Municipal de 

Educação, e aproveitou para dar boas-vindas ao senhor Moacir Juliani que passa 

a representar a faculdade como conselheiro suplente, em substituição ao 

conselheiro Carlos Roberto Casagrande, já o senhor Fernando Cezar Orlandi 

representará a faculdade como conselheiro titular em substituição ao conselheiro 

Nelso Antonio Bordignon. A presidente também apresentou o Ofício nº 

12/2019/SME, solicitando troca de membros representantes do Poder Executivo 

no Conselho Municipal de Educação, destacando que a então conselheira Eliana 

Dias Mendes será substituída pela senhora Neide Faixo dos Santos, que 

responderá como conselheira titular, e a senhora Cléia Paz de Oliveira Camará 

será substituída pelo senhor Wellington dos Santos Coelho, que passará a 

representar o Poder Executivo como suplente.  Além disso, a presidente 

apresentou a solicitação de desligamento do colegiado dos conselheiros 

representantes do segmento de pais de alunos senhores, Wellington dos Santos 

Coelho, Letícia Michele Raabe, Elizabete dos Santos Torres, Juliana Gonçalves 

de Souza França e José Marcos de Sousa, destacando que esse segmento 

encontra-se em vacância de dois titulares e três suplentes, uma vez que o 

conselheiro José Wanderlei Gonçalves Viana, antes suplente da conselheira 

Juliana, agora passa a ser titular da pasta. A presidente apresentou ainda o e-
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mail com o requerimento de desligamento do senhor Jonas Éder Cerbaro que 

deixa de representar as instituições privadas de ensino, pois foi transferido de 

cidade e informou que devido seu desligamento o senhor Paulo Cesar Angeli 

passa a representar esse segmento na condição de conselheiro titular e com o 

intuito de suprir a vacância, foi encaminhado Ofício Circular nº 04/2019/CME às 

instituições privadas de ensino, comunicando a vacância da representatividade 

desse segmento pelo pedido de desligamento do Senhor Jonas Éder Cerbaro e 

solicitando novo representante para recompor o colegiado como conselheiro 

suplente. A presidente informou ainda que de acordo com o ofício circular 

enviado, a reunião com os representantes das instituições privadas foi realizada 

no dia trinta de janeiro às quatorze horas, comparecendo apenas os 

representantes do Colégio La Salle, e entre os presentes ficou designado o 

senhor Alessandro para representar a instituição junto ao colegiado. Diante de 

tais mudanças, a presidente mais uma vez deu boas-vindas aos novos 

conselheiros presentes, senhores Alessandro Batista Mendes, Moacir Juliani e 

Neide Faixo dos Santos e continuou informando que foi encaminhado Ofício 

Circular nº 01/2019/CME às instituições do Sistema Municipal de Ensino 

solicitando o calendário escolar de 2019,  também foi encaminhado Ofício 

Circular nº 02/2019/CME às instituições que ofertam Educação Infantil, 

informando a importância de se observar o que estabelece a Resolução 

Normativa nº 01/2017 do CME/LRV que define as idades dos alunos público alvo 

da Educação Infantil; foi encaminhado Ofício Circular nº 03/2019/CME às 

instituições que ofertam Ensino Fundamental, informando a importância de se 

observar o que estabelece a Resolução Normativa nº 03/2015 do CME/LRV que 

define a data corte para os alunos público alvo do Ensino Fundamental. Na 

sequência a presidente apresentou para apreciação da plenária as instituições 

que passarão por processos de credenciamento e renovação de autorização de 

funcionamento no presente ano, as quais são: Centro Integrado Educar, Centro 

de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Caminho para o Futuro, Centro de Educação Infantil Balão Mágico 

e o Colégio Cooensino Dois Mil que precisa concluir o processo iniciado em 
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2018. Em seguida a plenária definiu o cronograma de reuniões, sendo deliberado 

que as reuniões plenárias acontecerão sempre na primeira quinta-feira de cada 

mês, a reunião da Câmara da Educação Infantil acontecerá na segunda quinta 

–feira de cada mês e as reuniões da Câmara do Ensino Fundamental acontecerá 

na terceira quinta – feira de cada mês. Já o horário ficou definido para às sete 

horas e trinta minutos. Ficou deliberado ainda que as reuniões das Câmaras 

iniciarão a partir do mês de março, após a recomposição dos membros do 

colegiado, e a eleição dos presidentes das Câmaras que será realizada na 

segunda semana de fevereiro, em virtude da participação da presidente e do 

vice-presidente no I Fórum dos Presidentes dos Conselhos Municipais de 

Educação que acontecerá nos dias sete e oito de fevereiro em Aracajú. Em 

relação a composição das Câmaras, foi solicitado que a presidente e o vice-

presidente ficassem cada um em uma Câmara. Concluída a questão, a 

presidente fez a apresentação do plano de trabalho, sendo questionado pela 

conselheira Izana Néia Zanardo se a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos 

entraria no plano de trabalho de Conselho. A tal questionamento a presidente 

respondeu que a revisão do PPP está incluída na revisão das resoluções do 

CME que consta no plano de trabalho. Após elucidadas as dúvidas, o plano de 

trabalho de 2019, foi aprovado por unanimidade. Concluindo a pauta, a 

presidente informou que a gestora da Berçário Mundo Mágico havia solicitado 

expediente aberto, porém, não compareceu. Nada mais havendo, encerro a 

presente ata que segue assinada por mim, Secretária Executiva e a presidente 

deste colegiado. Estiveram presentes Paulo Cesar Angeli, Eliana Aparecida 

Gonçalves Simili, Moacir Juliani, Neide Faixo dos Santos, Jakelyne Fernanda 

Martins Coêne, José Wanderley Gonçalves Viana, Isac Justino Ribeiro, Lucinete 

da Silva Pereira Dallabrida, Silvania Geller, Vilma Alves dos Santos, Magali 

Pipper Vianna, Cléia Cândida Rodrigues Belmont, Allessandro Batista Mendes, 

Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, Joice Martinelli Munhak, Izana Néia 

Zanardo e Geane Ribeiro Costa. 

 


