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Ata 01/2022  

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às sete horas e trinta minutos, 

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

membros do colegiado, para realização da primeira reunião ordinária do pleno do 

presente ano, considerando que no mês de janeiro o colegiado não se reuniu por estar 

em período de recesso. O presidente conselheiro Wellington dos Santos Coelho, iniciou 

agradecendo a presença de todos, e justificou a ausência dos conselheiros Vilma Alves 

dos Santos, Moacir Juliani, Eliza Dias de Carvalho Souto e Marinêz Gonçalves da Silva 

Rabecini, e deu a boas-vindas a senhora Sandra Mara Vechiato, indicada para recompor 

o colegiado como suplente na representatividade de professores das instituições da rede 

privada. Em seguida destacou que o colegiado é um órgão normativo, consultivo, 

deliberativo, mobilizador e de acompanhamento e controle social, e mais uma vez 

destacou os cinco princípios básicos da Administração Pública: Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência. Na sequência passou à 

apresentação dos informes destacando os documentos recebidos, dentre eles: 1) 

Recebimento de calendário escolar de 2022 das seguintes instituições de ensino: Creche 

Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, Creche Municipal Anjo da Guarda, Creche 

Municipal Menino Jesus, CEI Girassol, CEI Pequeno Príncipe, EMEF Olavo Bilac, 

EMEIEF Menino Deus, EMEF Cecília Meireles, Centro Educacional Dois Mil, Centro 

Educacional Piaget, EMEF Caminho para o Futuro, EMEF Luiz Carlos Ceconello, 

EMEIEF São Cristóvão e Escola Renascer – APAE; 2) Solicitação de desligamento do 

colegiado do conselheiro Benedito Teodoro da Silva, representante de pais do conselho 

escolar; 3) Solicitação de desligamento do colegiado da conselheira Maria Vitória 

Damasceno Vicensoti, representante de pais do conselho escolar; 4) Solicitação de 

desligamento do colegiado da conselheira Mariza Remor, representante de pais do 

conselho escolar; 5) Solicitação de desligamento do colegiado da conselheira Vânia 

Maria de Oliveira Barros, representante de gestores da rede municipal de ensino; 6) 

Ofício nº 022/2021/SINTEP/LRV/MT, com indicação do professor Eriksen Carpes para 

recompor o colegiado como suplente representando professores da rede estadual de 

ensino; 7) Convite para participar da cerimônia de posse dos gestores escolares e 

coordenadores pedagógicos 2022/2023; 8) Convite para participar da cerimônia de 
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abertura do ano letivo  2022. 9) Ofício nº 02/2022/SME, com cópia do Decreto nº 5.766, 

de 04 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a retomado das aulas presenciais no 

Município de Lucas do Rio Verde-MT; 10) Ofício Circular nº 06/2022/SME, solicitando a 

indicação de um membro titular e um suplente para compor a comissão de revisão da 

Lei nº 3.064, de 22 de junho de 2020 / Brinquedoteca; informando que a comissão se 

reunirá esta tarde no Paço Municipal para tratar do assunto. 11) Informe sobre o número 

de alunos do Colégio Dois Mil; 12) Convite da Casa dos Conselhos para participar da 

apresentação o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 13) Indicação 

representante dos professores da rede privada para compor o CME/LRV senhora Sandra 

Mara Vechiato; 14) Requerimento de denúncia sobre carga horária / FUNDEB. Dando 

continuidade, nos documentos encaminhados, destacou: 1) Ofício Circular nº 

01/2022/CME avigorando às instituições sob a responsabilidade do Sistema Municipal 

de Ensino, sobre a importância de se observar o que estabelece a Resolução Normativa 

nº 01/2019 do CME/LRV que define as idades dos alunos público alvo da Educação 

Infantil. 2) Ofício Circular nº 02/2022/CME avigorando às instituições sob a 

responsabilidade do Sistema Municipal de Ensino, sobre a importância de se observar o 

que estabelece a Resolução Normativa nº 02/2019 do CME/LRV que define a data corte 

para os alunos público alvo do Ensino Fundamental. 3) Ofício Circular nº 03/2022/CME 

solicitando que o número de alunos matriculados na Educação Infantil seja encaminhado 

mensalmente ao CME/LRV; 4) Ofício Circular nº 04/2022/CME comunicando que o 

calendário escolar de 2022 deve ser protocolado até o dia 09/02 no CME/LRV; 5) Ofício 

Circular nº 05/2022/CME comunicando sobre a composição da comissão especial de 

controle social. 6) Ofício Circular nº 06/2022/CME dando publicidade à Resolução 

Normativa n° 02/2022/CME/LRV que “Fixa normas para oferta da Educação Especial na 

Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde-MT”; onde 

destacou que estão matriculados na rede municipal, duzentos e cinquenta e cinco alunos 

público alvo da educação especial; 7)  Ofício n° 01/2022/CME Ajuste e cartão ponto dos 

servidores do CME/LRV; 8) Ofício n° 02/2022/CME Indicação dos membros para a 

comissão de revisão da Lei Municipal 3.064/2020 / Brinquedoteca; 9) Ofício n° 

03/2022/CME Solicitação de número de alunos na rede municipal todo dia 10 do mês; 

10) Ofício n° 04/2022/CME Solicitação de representantes para compor o CME/LRV. 
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Dando continuidade, o presidente informou que foi publicado ainda no final do ano 

passado a Resolução Normativa n° 02/2022/CME/LRV que “Fixa normas para oferta da 

Educação Especial na Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Lucas do 

Rio Verde-MT”, a qual foi publicada no Diário oficial de Contas do Tribunal de Contas de 

Mato Grosso Ano 10 nº 2.346, na página 166 em 16 de dezembro de 2021. Prosseguindo 

com a pauta, o presidente destacou que gosta de separar as ações do colegiado, com 

relação aos trabalhos internos e externos, para dar maior visibilidade, e, apresentou os 

trabalhos internos realizados: 1) Assessoria técnica na reunião ordinária do CACS-

FUNDEB em 28/01, realizado pela Equipe técnica; 2) Assessoria técnica na reunião 

ordinária do CAE em 31/01 e 08/02, realizado pela Equipe técnica; 3) Assessoria técnica 

à presidente do COMJUVE  em 09/02, realizado pela Equipe técnica; 4) Reunião com a 

Secretária Municipal de educação em 09/02, realizado pela Presidente e Equipe Técnica. 

Com relação aos trabalhos externos do colegiado, apresentou os seguintes itens: 1) 

Presença na cerimônia de posse de gestores escolares e coordenadores pedagógicos 

da rede municipal de ensino em 21/01,  realizado pelo Presidente; 2) Presença na 

cerimônia de abertura do ano letivo 2022 em 24/01, realizado pelo Vice – presidente; 3) 

Visita nas unidades escolares de maneira informal, para averiguação da questão 

sanitária, os procedimentos tomados com relação aos Covid-19, sendo visitados as 

seguintes instituições de ensino: CEI Girassol, CEI Aquarela, CEI Paulo Freire e Creche 

Menino Jesus em 04/02, realizado pelo  Presidente e Secretária Executiva, sendo 

destacado pelo presidente que não foram encontrados nenhum fato irregular em 

nenhuma instituição. 4) Presença na Sessão Plenária da Câmara Municipal / LRV em 

07/02, realizado pelo Presidente; 5) Presença na apresentação do PDI em 08/02, 

realizado pelo Presidente de maneira online e pela Equipe Técnica de maneira 

presencial. Prosseguindo, na matéria de apreciação, o presidente destacou: 1) Processo 

de Renovação de Autorização de Funcionamento do Colégio Cooensino Dois Mil que  

deverá ser protocolado no colegiado até o dia trinta e um de agosto do corrente ano; e 

da CEIEF Nova Geração que está com o processo de 2021 diligenciado e o prazo para 

saneamento das irregularidades se encerra no dia três de junho do pressente ano. Já a 

EMEIEF São Cristóvão que no presente ano terá mudança no seu regime de 

funcionamento,  também terá que solicitar nova autorização de funcionamento, pois a 



 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CME/LRV 

 

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 

 

mesma tem autorização para oferta somente da Educação Infantil na fase pré-escola em 

regime parcial e passará a funcionar de modo integral para todas as etapas, sendo 

necessário revisar toda documentação da instituição de ensino; Além disso, a Luiz Carlos 

Ceconello que passou por processo de municipalização, deverá solicitar 

Credenciamento e Autorização de Funcionamento, junto ao Sistema Municipal de 

Ensino, no entanto, de acordo com a Resolução Normativa Nº 02/2020 do CME/LRV, por 

se tratar de um dever inerente ao Poder Público, poderá ocorrer imediatamente ao ato 

de criação, devendo os processos de credenciamento e de autorização das etapas e/ou 

modalidades de ensino serem encaminhados ao CME/LRV, no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias, após da data de início das atividades. Já o CEI Darcy Ribeiro 

poderá passar por processo de Credenciamento e Autorização de Funcionamento, pois 

a construção da mesma teve sua construção retomada, com prazo para entrega da obra 

para o início do mês de agosto. 2) Indicação dos membros para a Comissão de Revisão 

da Lei Municipal 3.064/2020 / Brinquedoteca; sendo destacado que farão parte desta 

comissão o presidente Wellington dos Santos Coelho e a assessora técnica do 

colegiado, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, pois esta lei foi criada durante a 

gestão 2018/2020 e teve a participação do atual presidente e da ex-presidente Jóice 

Martinelli Munhak. O assunto foi amplamente discutido, ficando deliberado pelos 

presentes que é preciso rever na lei os órgãos responsáveis pela fiscalização e que o 

colegiado poderá ter um representante na fiscalização dos estabelecimentos, porém, 

sem a responsabilidade de emitir relatórios de visitas, por não ser um estabelecimento 

de ensino. 3) Requerimento de denúncia sobre carga horária / CACS - FUNDEB. O 

assunto foi amplamente discutido pela plenária e o presidente Wellington destacou que 

foi disponibilizado para a Secretária de Educação uma cópia do documento protocolado 

no CME/LRV e CACS-FUNDEB, sendo que o colegiado aguardará resposta da SME, 

para emitir algum posicionamento. Dando sequência à pauta, foi apresentado a sugestão 

do cronograma de reuniões do Conselho Pleno, tendo como proposta a realização na 

primeira quinta-feira de cada mês, às sete horas e trinta minutos. A proposta foi aprovada 

por unanimidade, ficando definido as nas seguintes datas: 10 /02; 03/03; 07/04; 05/05; 

02/06; 07/07; 18/08; 01/09; 06/10; 03/11 e 01/12. Em seguida foi apresentado a proposta 

do cronograma de reuniões das Câmaras, sendo que as reuniões da Câmara de 
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Educação Infantil, acontecerá na segunda quinta-feira de cada mês, às sete horas e 

trinta minutos, nas seguintes datas: 17/02; 10/03; 14/04; 12/05; 09/06; 14/07; 25/08; 

08/09; 13/10; 10/11 e 08/12. E as reuniões da Câmara do Ensino Fundamental serão 

realizadas na terceira quinta-feira de cada mês, às sete horas e trinta minutos, nas 

seguintes datas: 24/02; 17/03; 28/04; 19/05; 23/06; 21/07; 25/08; 15/09; 20/10; 17/11 e 

08/12. A plenária aprovou por unanimidade as de datas e horários das reuniões.  

Seguindo, o presidente  solicitou que assessora técnica Michelene, apresentasse o 

Plano de trabalho 2022, o qual foi aprovado por unanimidade com seguintes ações: 1) 

Realizar Reunião do Pleno - Mensal; 2) Realizar Reunião das Câmaras - Mensal; 3) 

Realizar os trabalhos de secretariado aos conselhos CAE, FME/LRV, CACS-FUNDEB, 

COMJUVE e Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional - Mensal; 4) Realizar reunião 

com os presidentes do CAE, FME/LRV, CACS-FUNDEB que constitui a Comissão 

Especial do Controle Social - Bimestral; 5) Elaborar o Plano de Trabalho 2022 - 

Fevereiro; 6) Aprovar o Plano de Trabalho 2022 - Fevereiro; 7) Analisar a demanda 

manifesta e atendimento da educação básica do município - Fevereiro, Agosto e 

Dezembro; 8) Revisar a legislação referente à criação do Conselho Municipal de 

Educação e do Sistema Municipal de Ensino - Março a Junho; 9) Realizar monitoramento 

do Plano Municipal de Educação - Fevereiro a Dezembro; 10) Realizar capacitação com 

os gestores das instituições que passarão por processo de credenciamento e renovação 

de autorização de funcionamento - Março; 11) Solicitar da Secretaria Municipal de 

Educação a apresentação dos planos, programas, projetos e das experiências 

inovadoras na área de educação municipal; apresentação das estatísticas educacionais 

da rede municipal (aprovação, retenção, reprovação, evasão, IDEB); repasse financeiro 

às instituições de ensino, estrutura administrativa, infraestrutura predial da SME para o 

ano letivo de 2022 - Abril; 12) Realizar o III Fórum Estadual dos Conselhos Municipais 

de Educação da UNCME/MT -  Abril; 13) Realizar grupo de estudo referente aos 

conselhos voltados à Educação (incluindo os conselhos deliberativos) - Abril a Agosto; 

14) Realizar visitas às instituições do Sistema Municipal de Ensino - Fevereiro a  

Dezembro; 15) Realizar o V Encontro Municipal do Fórum Matogrossense de Educação 

Infantil/MIEIB - Agosto; 16) Analisar os processos de credenciamento, autorização e 

renovação de autorização das Instituições de Ensino - Agosto a Dezembro; 17) Avaliar 
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o Plano de trabalho 2022 - Novembro; 18) Organizar o encerramento dos trabalhos – 

Dezembro; Recesso do CME - Dezembro a Janeiro. Seguindo, registra-se que houve 

inscrição para expediente aberto, pelo conselheiro Paulo Cesar Angeli, o qual queria falar 

sobre a questão do funcionamento das brinquedotecas, no entanto, a temática já estava 

na pauta do dia, o conselheiro destacou que sentiu contemplada sua preocupação pelo 

colegiado, dando-se por satisfeito. Dando continuidade, o presidente informou que na 

manhã do dia nove de fevereiro, esteve reunido com a Secretária Municipal de 

Educação, acompanhado  da equipe técnica e destacou alguns pontos da conversa, 

sendo eles: 1) Resolução Normativa n° 02/2022/CME/LRV que “Fixa normas para oferta 

da Educação Especial na Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Lucas 

do Rio Verde-MT”; 2) Orientador Educacional nas instituições de ensino; 3) Laudos do 

Corpo de Bombeiros; 4) Realização do MIEIB em agosto; 5) Realização do Fórum 

Estadual UNCME em abril; 6) Novos membros para recomposição do colegiado; 7) 

Comissão das Brinquedotecas; 8) A falta de convite na apresentação da nova EMEF 

Érico Veríssimo; 9) Visita no CEI Aquarela sobre servidores com covid–19; 10) Escola 

Luiz Carlos Ceconello, CEI Darcy Ribeiro, EMEIEF São Cristóvão,11) Pagamento de 

horas extras para servidores das creches; 12) Formação para os servidores 

TAE/Monitoria; 13) PPP e Regimento Escolar; 14)  Denúncia carga horária. Logo após o 

presidente convidou o colegiado para um lanche preparado especialmente para o 

momento e após, deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo, encerro a presente 

ata que segue assinada por mim, Secretária Executiva e o presidente do colegiado. 

Estiveram presentes: Marcia Bottin Barbosa, Luciana de Sousa Bauer, Paulo Cesar 

Angeli, Sandra Mara Vechiato, Zulma Medeiros Viola, Hosana Auxiliadora Teixeira 

Caetano, João Edson de Sousa, Magali Pipper Vianna, Cristiani Dias de Oliveira Lima, 

Andreia Pedrassani Ottoni Gugel, Isac Justino Ribeiro, Michelene Rufino Amalio Araújo 

de Britto e Wellington dos Santos Coelho. 

 

 


