
ATA 09/2019 

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às sete horas e trinta minutos, 

estiveram reunidos ordinariamente nas dependências do CME, os membros do colegiado. A 

presidente iniciou agradecendo a presença de todos, justificou a ausência dos conselheiros 

Fernando Cezar Orlandi, Eliana Aparecida Gonçalves Simili, Flávio Luiz Gardim de Almeida, 

Mariza Remor, Rannier Felipe Camilo, Cléia Cândida Rodrigues Belmont e Vilma Alves dos 

Santos e solicitou a conselheira Patrícia Duarte Dominício que realizasse a leitura da Ata 

08/2019, sendo observado pela conselheira Neide Faixo a ausência do registro da presença 

do representante do Conselho Tutelar, na reunião promovida pela SME com os gestores e 

coordenadores das instituições que ofertam educação infantil, representante do conselho 

tutelar, promotor de justiça José Vicente e o Sr.  Guilherme do setor jurídico da prefeitura 

para tratar em outras questões, da solicitação da Minuta de Resolução Normativa sobre o 

cancelamento automático de matrícula na educação infantil (creche) dos alunos de 0 a 3 

anos por não comparecimento injustificado na Instituição de Ensino que pertence a Rede 

Pública Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Após acrescentada a 

informação, a Ata 08/2019 foi aprovada por unanimidade. Na sequência a presidente passou 

à leitura dos informes, destacando ofícios recebidos e encaminhados, reuniões e eventos 

realizados e participados e a prestação de contas do mês de julho, tendo como receita a 

venda de dois exemplares do bazar, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e a arrecadação de 

R$ 1.580,00 (hum mil, quinhentos e oitenta reais) de contribuição das inscrições dos 

participantes do Fórum Matogrossense de Educação Infantil FMEI/MIEB, totalizando uma 

receita de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). E uma despesa de  

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) com aquisição de tecido, R$ 30,00 (trinta reais) com estampa 

do tecido para presente do dia dos pais, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com 

aquisição de canecas para os aniversariantes e o repasse de R$ 1.330,00 (hum mil, 

trezentos e trinta reais) para a coordenação do Fórum Matogrossense de Educação Infantil 

FMEI/MIEB, totalizando a despesa de R$ 1.645,00 (hum mil, seiscentos e quarenta e cinco 

reais). Em seguida dirigiu para apreciação e deliberação da plenária os seguintes ofícios e 

documentos: 1) Ofício circular nº 012/UNCME/MT/2019, com o Edital UNCME Nº 03/2019, 

referente ao Prêmio Estadual Paulo Eduardo dos Santos – Experiências Exitosas dos 

Conselhos Municipais de Educação de Mato Grosso. A presidente informou que o colegiado 

está concorrendo ao prêmio na categoria função mobilizadora com a inscrição do trabalho 

titulado “Fortalecimento do Controle Social através da parceria entre CME, FME, FUNDEB 

e CAE”, respondendo pela inscrição o conselheiro José Wanderlei Gonçalves Viana, por ser 

membros de todos os colegiados supracitados. 2) Participação do colegiado, na pessoa do 

conselheiro Wellington dos Santos Coelho, no 3º seminário da Educação Infantil da UNDIME 

realizado nos dias 18 e 19 de julho no auditório do Hotel Fazenda Mato Grosso. 3) 

Publicação da Portaria 06/2019/CME que atualiza a Comissão Especial do Controle Social 

composta pelos presidentes e vice-presidentes do CME, FME, FUNDEB e CAE. 4) 

Realização da visita de inspeção do CAE, FUNDEB e CME na EMEIEF São Cristóvão, 

ocorrida no dia 17/07. Quanto a esse item da pauta, a presidente deixou o relatório de visita 

do CME para apreciação da plenária e destacou que as visitas de inspeção do CAE foram 

concluídas, no entanto as visitas do CME e FUNDEB serão realizadas nos próximos meses. 

5) Documentação da Brinquedoteca Casa Amarela. A presidente destacou que no primeiro 

semestre foi realizada a visita de inspeção na referida brinquedoteca e que na ocasião o 

espaço físico estava limpo e organizado, porém, o proprietário não apresentou alvará de 

funcionamento e os laudos técnicos da vigilância sanitária e corpo de bombeiros, sob a 

alegação de que os documentos estavam na posse de sua sócia proprietária, que havia 



levado a documentação para emoldurar e fixar em local visível. Sendo que na ocasião, o 

proprietário foi notificado para entregar cópia dos documentos no Conselho Municipal de 

Educação, fato que não aconteceu. Contudo, considerando a propaganda da oferta de 

atendimento noturno nas brinquedotecas, em decorrência da festa em comemoração ao 

aniversário da cidade Expolucas, foi realizado nova visita de inspeção e na ocasião o espaço 

físico deixava a desejar em relação a organização e limpeza, e novamente, o proprietário 

não apresentou os documentos legais da instituição, expondo o mesmo discurso de que os 

documentos estavam com sua sócia. Em decorrência do fato, as conselheiras Geane e Vilma 

e a conselheira tutelar Marcela que estavam em diligência, avisaram o proprietário que 

voltariam no dia seguinte para verificar a documentação. Após a visita, foi realizada pelo 

CME consulta junto ao setor de fiscalização da prefeitura sobre a documentação da 

instituição, constatou-se que a mesma estava em situação irregular, pois não havia renovado 

seu alvará de funcionamento para o exercício de 2019 e estava com registro de pendência 

junto a vigilância sanitária. Em decorrência da consulta protocolada pelo CME junto ao setor 

de fiscalização, os responsáveis pelo setor, orientaram que as conselheiras não voltassem 

a instituição, pois os fiscais da prefeitura e da vigilância sanitária efetuariam a visita. Assim, 

constatada as irregularidades, foi dando aos proprietários um prazo de vinte e quatro horas 

para elucidar as pendências legais. Decorrido o fato, no dia 02 de agosto os documentos 

foram protocolados pelos proprietários no colegiado, ocasião em a proprietária registrou a 

denúncia de outros estabelecimentos que estão funcionando irregularmente, sendo 

destacado pela presidente que o assunto será encaminhado para a Câmara de Educação 

Infantil na próxima semana, no entanto, o presente caso relatado será levado ao 

conhecimento do Ministério Público pelo CME e Conselho Tutelar. 6) Documentação da 

Espaço Montessoriano Nosso Quintal. A presidente disponibilizou para apreciação da 

plenária a solicitação de credenciamento e autorização de funcionamento da Creche Espaço 

Montessoriano Nosso Quintal, sendo designado pela plenária a composição de comissão 

especial para análise, parecer e relatores do processo os conselheiros Joice Martinelli 

Munhak, José Wanderlei Gonçalves Viana e Wellington dos Santos Coelho. 7) 

Documentação do CEI Pequeno Príncipe. A presidente também disponibilizou para 

apreciação da plenária a solicitação de renovação de autorização de funcionamento   do 

Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, sendo designado pela plenária a composição 

de comissão especial para análise, parecer e relatores do processo as conselheiras Geane 

Ribeiro Costa, Neide Faixo dos Santos e Patrícia Duarte Dominicio. A presidente informou 

aos membros das comissões especiais constituídas, que a análise dos processos se dará 

após publicação das portarias de nomeação. 8) Ofício 534/2019/SME que solicita do 

colegiado a indicação de dois profissionais para compor a comissão de Acompanhamento 

do Processo de Escolha de Gestores Escolares e Coordenadores Pedagógicos da Rede 

Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde - Gestão 2020/2021. Após apreciação do ofício, 

a plenária deliberou pela indicação das conselheiras Michelene Rufino Amalio Araújo de 

Britto para titularidade e Geane Ribeiro Costa na condição de suplente como representantes 

do colegiado na referida comissão. 9) Resolução 01/2019/CME. A presidente informou que 

a resolução foi encaminhada para homologação no dia 01/07, sendo que até o presente 

momento não houve resposta sobre a homologação e que considerando o prazo de 

protocolo, será encaminhando ofício para a Secretaria de Educação, solicitando 

posicionamento sobre o requerido. 10) Ofício nº 042/2019/CME/LRV, protocolando junto a 

UNCME/MT consulta sobre a legalidade de normatizar o cancelamento automático de 

matrícula na educação infantil na fase creche (0 a 3 anos), considerando o déficit de vagas 

nas creches da rede municipal de ensino. A presidente informou que a Câmara de Educação 



Infantil está aguardando a resposta da UNCME para proceder o estudo e parecer sobre o 

assunto. 11) Realização do IV Encontro do Fórum Matogrossense de Educação Infantil – 

FMEI/MIEIB. A presidente destacou que 335 pessoas participaram do Fórum, tendo a 

participação dos municípios de Sinop, Campo Novo do Parecis, Nova Guarita e Canarana e 

registrou seus agradecimentos a todos os conselheiros que contribuíram para a realização 

do evento. Destacando ainda que a avaliação do evento foi positiva, superando as 

expectativas e o encontro realizado em 2018. 12) II Jornada Pedagógica da rede municipal 

nos dias 06 e 07/08. A presidente destacou a participação da equipe técnica na II jornada 

pedagógica e parabenizou a SME pela organização e relevância da mesma. Concluída a 

pauta do dia, a presidente do colegiado agradeceu mais uma vez a presença de todos, 

distribuiu um pequeno mimo as aniversariantes Joice Seawright Rowe, Angélica Pommer 

Schwinn e Jakelyne Fernanda Martins Coêne e deu por encerrada a reunião. Nada mais 

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

presidente do colegiado. Estiveram presentes: Neide Faixo dos Santos, Isac Justino Ribeiro, 

Joice Seawright Rowe, Tiago Luiz Moro, Geane Ribeiro Costa, Izana Néia Zanardo, 

Alessandro Batista Mendes, Paulo Cesar Angeli, Silvania Geller, Jóice Martinelli Munhak, 

José Wanderlei Gonçalves Viana, Wellington dos Santos Coelho, Lucinete da Silva Pereira 

Dallabrida, Patrícia Duarte Dominicio, Moacir Juliani, Michelene Rufino Amalio Araújo de 

Britto, Magali Pipper Vianna, Ellen Loize Morais Nascimento, Angélica Pommer Schwinn, 

Fabrícia Trindade Campos e Andreia Pedrassani Ottoni Gugel. 

 

 

   


