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Ata 04/2018 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às sete horas e quinze 

minutos, na sede do Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – 

CME/LRV, reuniram-se os membros do colegiado para realização de mais uma 

reunião ordinária do pleno. A presidente do colegiado, senhora Michelene Rufino 

Amalio Araújo de Britto, iniciou agradecendo a presença de todos e justificou a 

ausência dos conselheiros Jonas Eder Cerbaro, Carlos Roberto Casagrande, 

Wellington dos Santos Coelho, Eliana Dias Mendes, Jakelyne Fernanda Martins 

Coêne, Isac Justino Ribeiro, Eliana Aparecida Gonçalves Simili, Tais Naiara 

Alves Guido, Juliana Gonçalves de Souza França, Vilma Alves dos Santos e 

Flávio Luiz Gardim de Almeida. Na sequência solicitou que a Conselheira 

Patrícia Duarte Dominicio que realizasse a leitura da ata de nº 03/2018 a qual foi 

aprovada por todos com a seguinte ressalva: onde lê-se “vista” passa a 

considerar “visita” e onde lê-se “Juliana Lopes Alves” considerar “Juliana 

Gonçalves de Souza França”.  A presidente apresentou nos informes todos os 

ofícios recebidos e enviados deste colegiados elencados na pauta e apresento-

os para a apreciação da plenária. Informou ainda sobre os eventos que este 

conselho realizou e participou durante o mês de abril e até a presente data. E, 

fez a prestação de constas do bazar de livros e da contribuição arrecadada entre 

os participantes do Fórum Mato-Grossense de Educação Infantil realizado no dia 

quatro de maio por esse colegiado, destacando que foi arrecadado no encontro 

Fórum o valor de um mil, duzentos e oitenta e cinco reais ($1.285,00), na venda 

de livros no mês de abril arrecadou-se cento e trinta reais ($130,00) e durante a 

realização do Fórum arrecadou-se com a venda de livros cento e quarenta reais 

($140,00), totalizando uma receita de um mil e quintos e cinquenta e cinco reais. 

Sendo que deste valor foram repassados para coordenação do Fórum Mato-

Grossense de Educação Infantil a contribuição no valor de um mil e trinta e cinco 

reais ($ 1.035,00), foi pago o aluguel do salão de festa da ASPM para realização 

do Fórum no valor de duzentos e cinquenta reais ($ 250,00), durante o mês de 

abril até a presente data foram gastos com água o valor de trinta e nove reais 
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($39,00), para a comemoração dos aniversariantes do trimestre foi adquirido um 

bolo de dois quilos e meio no valor de cem reais ($100,00) e para homenagear 

as mães do CME/LRV foram montados vinte e cinco kits “super mãe” com um 

valor total de noventa e nove reais ($ 99,00), perfazendo uma despesa de um 

mil, quinhentos e vinte e três reais ($1.523,00) no mês de abril. A presidente 

apresentou as notas das despesas elencadas e informou que ainda há em caixa 

o valor de trinta e dois reais ($32,00). Na sequência a presidente aparentou para 

apreciação da plenária o Decreto nº 3882 que nomeia novos membros para 

compor o CME, com a substituição dos membros titulares do poder executivo e 

a nomeação da assessoria técnica e secretária executiva, bem como a página 

da publicação no Diário Oficial de Contas/MT. Em seguida a presidente 

apresentou também o Ofício nº 02/2018 - EMEIEF Menino Deus, protocolado 

nesse colegiado no dia 03/05/2018 o qual tem a finalidade de dar ciência ao CME 

dos acontecimentos na unidade escolar e solicita que o mesmo mantenha 

supervisão das ações da SME sobre os fatos elencados na cópia da ata que 

acompanha o ofício.  A presidente solicitou aos conselheiros que realizassem a 

leitura dos documentos recebidos, os quais foram lidos pelo conselheiro José 

Marcos de Sousa. Dos documentos lidos destaca-se a preocupação dos 

professores com o nível de aprendizagem dos alunos e sua relação com o IDEB 

da instituição de ensino; a dificuldade em conseguir auxílio e orientação junto a 

coordenação pedagógica; o estado físico e emocional dos professores e de 

algumas situações que vem causando desmotivação e desconforto entre os 

professores em relação a coordenação pedagógica. Destaca-se também, a 

insatisfação entre os professores sobre a nomeação para ocupar o cargo de 

coordenadora pedagógica profissionais que na indicação da equipe para ocupar 

tal cargo, foram os menos votados. Diante de tal fato e após um longo momento 

de altercação sobre o assunto, foi destacado que tal situação é de 

responsabilidade do poder executivo, cabendo a esse colegiado informar a SME 

sobre o protocolo recebido, bem como solicitar da mesma para que mantenha 

esse colegiado informado sobre a elucidação dos problemas. Também foi 

destacado pelos conselheiros a necessidade de enviar resposta aos professores 
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que protocolaram o documento, informando-os será dado ciência dos fatos a 

SME e orientando-os que em casos como esses, deve-se procurar o Conselho 

Deliberativo Escolar da instituição de ensino, pois trata-se de um órgão colegiado 

que tem autonomia para intervir em situações como essas. A presidente 

perguntou aos conselheiros se ainda restava alguma dúvida em relação a essa 

matéria de apreciação, e como não houve mais manifestações, a mesma deu o 

assunto por encerrado. Como matéria de deliberação a presidente do colegiado 

propôs substituir as reuniões das Câmaras do presente mês pelas visitas de 

inspeção, de modo a concluir os trabalhos, sendo a indicação da presidente 

acatada pelos conselheiros por unanimidade. A presidente também apresentou 

o requerimento do CEI Balão Mágico que solicita desse colegiado seu 

credenciamento e autorização de funcionamento, sendo deliberado pela 

formação da Comissão Especial para análise do processo pelas conselheiras 

Cristiani Dias de Oliveira Lima e Patrícia Duarte Dominicio. Foi deliberado 

também que a visita de inspeção na EMEIEF Fredolino Vieira Barros acontecerá 

na próxima terça-feira dia quinze de maio às treze horas pelas conselheiras 

Lucinete da Silva Pereira Dallabrida, Cristiani Dias de Oliveira Lima e Andreia 

Pedrassani Ottoni Gugel. Em seguida a presidente do colegiado entregou a 

lembrança do dia das mães para as mães do Conselho e convidou todos os 

presentes para participarem da comemoração dos aniversariantes do trimestre. 

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

presidente deste colegiado. Estiveram presentes, Elizabete dos Santos Torres, 

Silvana Geller, Patrícia Duarte Dominicio, Lucinete da Silva Pereira Dallabrida, 

Cristiani Dias de Oliveira Lima, Magali Pipper Vianna, Michelene Rufino Amalio 

Araújo de Britto, Andreia Pedrassani Ottoni Gugel, José Marcos de Sousa, Klênia 

Muniz, Letícia Michele Raabe, Izana Neia Zanardo e Nelso Antônio Bordignon.  

 


