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Ata 08/2018 
 

Aos seis dias do mês de setembro 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. Em 

seguida a presidente justificou a ausência dos conselheiros Letícia Michele 

Raabe, Joice Martinelli Munhak, Rannier Felipe Camilo, Eliana Dias Mendes, 

Silvania Geller, Patrícia Duarte Dominicio, Flávio Luiz Gardim de Almeida, 

Jakelyne Fernanda Martins Coêne, Nelso Antônio Bordignon, Cléia Cândida 

Rodrigues Belmont, Cléia Paz de Oliveira Camará, Tiago Luiz Moro, Elizabete 

dos Santos Torres, Andreia Pedrassani Gugel e Vilma Alves dos Santos.  Na 

sequência a presidente solicitou ao conselheiro José Marcos de Sousa que 

realizasse a leitura da ata 07/2018, a qual foi aprovada com as seguintes 

ressalvas: onde lê-se “solicitou” ler-se-á “solicitado” e estiveram presentes na 

reunião do dia nove de agosto, além dos conselheiros elencados, a conselheira 

Eliana Aparecida Gonçalves Simili. Dando continuidade a presidente 

apresentou nos informes todos os ofícios recebidos e enviados elencados na 

pauta, expondo-os à apreciação da plenária. Informou ainda sobre os eventos 

e reuniões que este conselho realizou e participou no mês agosto, dentre eles 

a participação do colegiado no Encontro Municipal de Implementação da BNCC, 

na reunião da Comissão de Reordenamento de Matrículas, nas reuniões de 

revisão do Plano de Cargos Carreira e Valores – PCCV, na reunião com a 

comissão especial para a (re)estruturação da proposta curricular de acordo com 

a BNCC e da Assessora Técnica Klênia Muniz na palestra Relações 

Interpessoais promovida pela Assessoria Pedagógica do Estado.  A presidente 

apresentou ainda as publicações das portarias nº 09, 10 e 11/2018/CME e fez 

a prestação de contas do bazar de livros do CME, informando que entre os dias 

09/08 a 06/09 foram vendidos três exemplares, totalizando uma arrecadação de 

trinta reais (R$ 30,00) e no mesmo período houve a saída de vinte e seis reais 
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(R$ 26,00) com água e nove reais e noventa centavos (R$ 9,90) com um 

adaptador de tomada “T”, totalizando uma despesa de tinta e cinco reais e 

noventa centavos (R$ 35.90). Dando continuidade a presidente apresentou para 

apreciação da plenária o ofício nº 750/2018 da SME, elucidando que a Prefeitura 

Municipal está adotando medidas necessárias para elaboração do projeto de 

segurança das escolas municipais, visando a emissão do laudo técnico do 

Corpo de Bombeiros. A presidente destacou que em reunião com o promotor de 

justiça, realizada pela Câmara de Educação Infantil, a ausência do laudo técnico 

do Corpo de Bombeiros foi um dos pontos de pauta, sendo orientado pelo 

promotor que se mantivesse na resolução normativa do colegiado a exigência 

da apresentação desse documento para fins de credenciamento e renovação 

de autorização de funcionamento, pela relevância de se manter as questões de 

segurança garantidas, mas que seja dado um prazo maior, entre dois a três 

anos para a mantenedora solucionar este problema, e em caso de não 

elucidação do problema que seja informado para a promotoria, de modo que a 

mesma tome as medidas que lhe são pertinentes. Na sequência a presidente 

apresentou para o colegiado a planilha de estimativa de despesas do Conselho 

Municipal de Educação recebida da SME. A planilha foi analisada pelos 

conselheiros, sendo questionado pelo conselheiro Jonas Eder Cerbaro sobre os 

valores elencados, fazendo algumas observações sobre a necessidade de se 

rever o cálculo, pois os valores apresentados não correspondem somente aos 

gastos com o CME. A presidente informou que o consumo da energia elétrica é 

compartilhado entre CME, Assessoria Pedagógica e Departamento de Cultura 

e elencou também que a equipe técnica presta serviço a todos os conselhos da 

educação, sendo CAE, FUNDEB, FORUM e CME e, portanto, o gasto com a 

impressão também se dá pelo trabalho prestado a todos os conselhos. O 

conselheiro Isac destacou que o valor gasto com a zeladora igualmente deve 

ser revisto, pois a mesma presta serviço no Conselho e na UAB.  Assim, o 

conselheiro Jonas propôs que enviasse a SME um ofício solicitando rever a 

planilha, de modo a evidenciar apenas o custo com a manutenção de cada 

colegiado, sendo a sugestão acatada por todos. Dando continuidade a 
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presidente apresentou os processos de Credenciamento e Renovação de 

Autorização de Funcionamento das instituições de ensino que já foram 

protocolados. Na matéria de deliberação foi apresentado as solicitações de 

prorrogação dos prazos para entrega dos processos de Renovação de 

Autorização de Funcionamento das Instituições: EMEF Eça de Queirós e 

Fredolino Vieira de Barros solicitando prorrogação de prazo de trinta dias e 

Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna solicitando prorrogação de 

prazo de quinze dias, sendo aprovado pela plenária as prorrogações solicitadas. 

A presidente propôs a realização de reunião ampliada das Câmaras no dia 13/09 

às 7horas e 15minutos, para formação das comissões especiais e análise 

coletiva dos documentos referentes aos processos de credenciamento e 

renovação de autorização de funcionamento das instituições de ensino já 

protocolados, sendo aprovada a sugestão por unanimidade. A presidente 

comunicou também que recebeu um oficio da SME informando sobre um 

parecer jurídico referente a composição do CME e solicitou que fosse marcada 

uma reunião extraordinária com todos os conselheiros titulares e suplentes para 

tratar do assunto, a sugestão foi acatada por todos e deliberado pela plenária 

que a reunião acontecerá no dia 20/09 às 7horas e 15minutos. O conselheiro 

Wellington solicitou que na ocasião já fosse revisto o regimento do conselho. A 

presidente elencou que a reunião tratará exclusivamente do parecer jurídico e 

que se for necessário compor uma comissão especial para rever o regimento do 

colegiado será feito.  O conselheiro José Marcos de Sousa questionou sobre a 

continuidade dos estudos da comissão especial responsável pela minuta da 

resolução normativa sobre a oferta da educação em tempo integral, pois o prazo 

estabelecido pela portaria já tinha terminado e o trabalho não foi realizado. A tal 

questionamento a presidente informou que devido a implementação da BNCC 

todas as resoluções do Conselho deverão ser revistas e por esse motivo é 

pertinente aguardar para concluir o trabalho referente a educação em tempo 

integral pois o referido documento também passará por adequações, de acordo 

com a BNCC. Em seguida a presidente passou a palavra para o conselheiro 

Carlos Roberto Casagrande que externou ao colegiado o convite para participar 
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do Seminário de Formação em Educação Física Escolar que será ministrado 

pelo Professor Edinho Paraguassu e acontecerá nos dias 14 e 15/09 no ginásio 

do Colégio La Salle com enfoque nas atividades práticas voltadas à dança, 

brincadeiras de roda e cantada, jogos e recreação. E na manhã do dia 15/06 

será abordado por um representante da SME e UNCME sobre a BNCC no 

auditório da Faculdade La Salle.  As inscrições para o evento poderão ser 

realizadas no local do evento ao custo de quarenta reais (40,00) para o público 

externo.  Tendo concluído a pauta do dia, a presidente do colegiado agradeceu 

a presença de todos e deu por finalizada a reunião. Nada mais havendo, lavro 

e encerro a presente ata que será assinada por mim, pela secretária executiva 

e a presidente deste colegiado. Estiveram presentes, Carlos Roberto 

Casagrande, Eliana Aparecida Gonçalves Simili, Jonas Éder Cerbaro, 

Wellington dos Santos Coelho, José Marcos de Sousa, Michelene Rufino Amalio 

Araújo de Britto, Izana Néia Zanardo, Juliana Gonçalves de Souza França, 

Lucinete da Silva Pereira Dallabrida, Tais Naiara Alves Guido, Isac Justino 

Ribeiro, Magali Pipper Vianna e Klênia Muniz. 

 


