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Ata 12/2021/CME/LRV 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às sete horas e 
trinta minutos, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Educação CME/LRV, 
reuniram-se os membros do colegiado, para realização de uma reunião extraordinária do 
pleno. O presidente do colegiado conselheiro Wellington dos Santos Coelho, iniciou 
agradecendo a presença de todos e mais uma vez destacou a importância do 
cumprimento das resoluções normativas, após, justificou a ausência dos senhores 
Conselheiros: Moacir Juliani, Márcia Bottin Barbosa, Ariadne Cristina Siqueira e João 
Edson de Sousa. O presidente destacou a importância da participação de todos e das 
justificativas nos casos de impossibilidade de participar das reuniões do colegiado, pois 
a equipe técnica tem feito o controle de frequência, em cumprimento da legislação de 
criação do Conselho Municipal de Educação e destacou que foi protocolado ofício de 
perda de mandato da conselheira Liliane Geller Faria e da conselheira Vanilza Schimith 
Franke, e do conselheiro Benedito Teodoro da Silva que pediu seu desligamento do 
colegiado. Dando continuidade, o presidente destacou que a Ata nº 11/2021/CME/LRV 
foi encaminhada via e-mail para leitura prévia e solicitou dos conselheiros que se 
manifestassem quanto a aprovação da mesma, a qual foi aprovada por unanimidade. Na 
sequência, o presidente passou a palavra para a assessora técnica do CME/LRV, 
Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, que conduziu os trabalhos de projeção das 
fotos e pareceres das visitas “In Loco” realizadas nas instituições de ensino. Dando 
continuidade, a assessora técnica Michelene fez a apresentação do primeiro processo 
do dia: 1) Processo de Credenciamento da Escola Municipal de Educação Infantil e 
Ensino Fundamenta Fredolino Vieira Barros, destacando que a comissão especial foi 
formada pelas conselheiras Hosana Auxiliadora Teixeia Caetano e Márcia Bottin Barbosa, 
e passou a palavra para conselheira Hosana que fez a apresentação da visita “In Loco” 
através de apresentação de fotos. A conselheira destacou que a instituição de ensino não 
possui laudo técnico emitido pelo Corpo de Bombeiros, cuja ausência fica sob a 
responsabilidade de sua mantenedora para solucionar o problema, de acordo com o que 
estabelece a Resolução Normativa n° 02/2020 do CME/LRV, que destaca: “Os laudos 
técnicos que contiverem itens de restrições ou recomendações sanáveis, deverão estar 
acompanhados de compromissos firmados pela mantenedora, tanto do poder público, 
como da iniciativa privada, indicando prazo de saneamento das restrições”. O espaço 
físico, as instalações e equipamentos estão adequados para a faixa etária atendida, 
atendem parcialmente aos requisitos das resoluções normativas do CME/LRV, sendo 
destacados pela comissão especial: A instituição de ensino possui espaços adequados 
que favorecem o desenvolvimento de alunos em idade escolar Pré-escola (Infantil IV e 
V), do Ensino Fundamental Anos iniciais (dos 6 aos 10 anos) e Ensino Fundamental Anos 
Finais (dos 11 aos 14 anos). O mobiliário, equipamentos, recursos pedagógicos e acervo 
bibliográfico, estão adequados à idade das crianças, são suficientes e encontram-se em 
bom estado de conservação. No que se refere a limpeza e organização estava adequado 
e não havia nenhum produto de limpeza ao alcance das crianças ou exposto. A 
acessibilidade é comprometida, tendo em vista que todos os espaços da instituição não 
possuem rampa de acesso. A instituição de ensino não atende os requisitos de 
segurança, pois não apresenta laudo técnico de acessibilidade e certificado de aprovação 
de processo de segurança contra incêndio e pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros. 
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As pastas dos profissionais estavam com documentação completa, apenas algumas 
estavam com comprovante de residência desatualizado. Finalizada a apresentação a 
conselheira fez a realizou seu voto, destacando que de acordo com as observações 
realizadas nos documentos encaminhados ao Conselho Municipal de Educação de Lucas 
do Rio Verde - MT e a análise documental com referência às condições estruturais, 
recursos humanos, pedagógicos, administrativos, descritos no relatório de visita “in loco”, 
considera que a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Fredolino 
Vieira Barros, está apta para ter o seu Credenciamento Permanente junto ao Sistema 
Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde - MT, de acordo com as Resoluções 
Normativas n°01/2019, nº 02/2019 e nº 02/2020 do CME/LRV para a oferta da Educação 
Básica, Etapas: Educação Infantil na fase pré-escola e Ensino Fundamental, Anos Iniciais 
e Anos Finais em regime de atendimento parcial e integral. O Conselho Pleno aprovou 
por unanimidade o voto da relatora. Concluída a apresentação, o presidente agradeceu 
a apresentação da relatora Hosana. 2) Apresentação do Processo de Credenciamento 
da Escola Municipal Cecília Meireles; a assessora técnica destacou que a comissão 
especial foi formada pelas conselheiras Andréia Pedrassani Ottoni Gugel e Hosana 
Auxiliadora Teixeira Caetano, e passou a palavra para conselheira Hosana relatora do 
processo, que fez a apresentação da visita “In Loco” através de apresentação de fotos, 
destacando que a comissão especial considera que o mesmo está parcialmente em 
consonância com o que estabelece a Resolução Normativa nº 02/2020 do CME/LRV, pois 
o prédio possui alvará de funcionamento, laudo técnico da vigilância sanitária, planta de 
localização, planta baixa e laudo de vistoria técnica. No entanto, não apresenta laudo 
técnico de acessibilidade e certificado de aprovação de processo de segurança contra 
incêndio e pânico emitido pelo Corpo de Bombeiro, apenas justificativa emitida pela 
mantenedora. O espaço físico é apropriado para a oferta da Educação Básica a que se 
destina a instituição de ensino, apresenta condições adequadas de localização, acesso, 
segurança, salubridade e saneamento. Com relação ao Processo de Credenciamento, a 
comissão especial considera que o mesmo está parcialmente em consonância com o que 
estabelece a Resolução Normativa nº 02/2019 do CME/LRV, pois o Projeto Político 
Pedagógico – PPP segue as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB nº 9.394/96, da Base Nacional Comum Curricular, do Documento de 
Referência Curricular de Lucas do Rio Verde e da Resolução Normativa nº 02/2019 do 
CME/LRV. O Regimento Escolar segue a determinação da Resolução Normativa n° 
02/2020 do CME/LRV, está em consonância com os princípios estabelecidos pelo Projeto 
Político Pedagógico, atendendo as normas legais vigentes e reflete a orientação 
pretendida pela instituição de ensino para os trabalhos pedagógicos. O recurso humano 
da instituição está parcialmente em consonância com a Resolução Normativa nº 02/2019 
do CME/LRV, apresentando em relação a composição da equipe gestora, uma gestora, 
três coordenadores pedagógicos e uma secretária escolar e dois auxiliares. A gestora 
escolar e os coordenadores pedagógicos da instituição de ensino são licenciadas em 
Pedagogia e áreas afins, a técnica administrativa educacional da área de secretaria 
escolar e seus auxiliares possuem escolaridade exigida em lei para o exercício da função, 
e os docentes que atuam na instituição de ensino estão habilitados com licenciatura em 
Pedagogia e áreas específicas. No entanto, a instituição de ensino não apresenta no 
quadro da equipe gestora a atuação do orientador educacional. A instituição de ensino 
possui arquivo individual de todo quadro funcional com documentos comprobatórios da 
situação funcional e habilitação de acordo com a qualificação exigida pela Resolução 
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Normativa nº 02/2020 do CME/LRV. Exige no ato da matrícula os documentos da criança 
e organiza-os em pastas individuais com suas fotocópias ou transcrição de dados 
originais.  No caso de documentação incompleta, a instituição de ensino estabelece um 
prazo para entrega, com critérios assegurados em seu regimento escolar.  O espaço 
físico onde a instituição de ensino se encontra está apropriado para a oferta da Educação 
Básica a que se destina, apresenta condições adequadas de localização, acesso, 
segurança, salubridade e saneamento. Após a apresentação a relatora apresentou seu 
voto, dizendo que de acordo com as observações realizadas nos documentos 
encaminhados ao Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde - MT e a 
análise documental com referência às condições estruturais, recursos humanos, 
pedagógicos, administrativos, descritos no relatório de visita “in loco”, a Relatora 
considera que, Escola Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles está apta para 
ter seu Credenciamento Permanente junto ao Sistema Municipal de Ensino de Lucas do 
Rio Verde – MT, para a oferta da Educação Básica, Etapa Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Anos Finais em regime de atendimento parcial e integral. Conselho Pleno 
aprovou por unanimidade o voto da relatora. Finalizada a apresentação, a assessora 
técnica agradeceu a apresentação da relatora e o prosseguindo, passou para o Item 3) 
Apresentação do processo de Renovação de Autorização de Funcionamento da Creche 
Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, estudado pelas conselheiras Mariza Remor e 
Zulma Medeiros Viola, e passou a palavra para a relatora do processo, Conselheira 
Zulma que fez a apresentação da visita “In Loco” através de apresentação de fotos. A 
conselheira destacou que o processo atende parcialmente os itens requeridos da 
Resolução Normativa nº 02/2020 do CME/LRV, pois o Projeto Político Pedagógico – PPP 
segue as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 
e Resolução Normativa Nº 01/2019 do CME/LRV. No que concerne aos espaços físicos, 
as instalações e equipamentos, a Instituição de Ensino atende parcialmente as 
Resoluções Normativas n° 01/2019 e 02/2020 do CME/LRV, pois, no ato da visita foi 
constatado que a Instituição de Ensino possui apresenta problemas de infiltração, 
goteiras, advindo do telhado, necessitando de reparos urgente, não possui Laudo 
Técnico do Corpo de Bombeiros que de acordo com a Resolução 02/2020 do CME/LRV, 
destaca no seu artigo 8º: Os laudos técnicos que contiverem itens de restrições ou 
recomendações sanáveis, deverão estar acompanhados de compromissos firmados pela 
mantenedora, tanto do poder público, como da iniciativa privada, indicando prazo de 
saneamento das restrições. No que concerne aos espaços físicos, as instalações e 
equipamentos, constatou-se que a instituição de ensino atende parcialmente as 
Resoluções Normativas n° 01/2019 e 02/2020 do CME/LRV, pois, no ato da visita foi 
constatou-se que a instituição possui não possui o Laudo Técnico do Corpo de Bombeiros 
e apresenta problemas de infiltração, goteiras, advindo do telhado e o forro estava se 
desprendendo, necessitando de reparos urgente. O espaço físico destinado para a 
cozinha é pequeno para a quantidade de refeições servidas e armazenamento de 
alimentos, utensílios e eletrodomésticos, estando o freezer e câmara fria muito próximos 
do fogão. O espaço físico destinado para secretaria, sala de gestão e coordenação é 
diminuto e conjunto, tornando por vezes, inadequado para o trabalho a que se destina 
aos servidores. O espaço físico destinado à sala dos professores é impróprio, não possui 
espaço para armários e apresenta problemas com goteiras. Diante da visita realizada, a 
comissão solicita-se providenciar o Laudo Técnico do Corpo de Bombeiros e os reparos 
do telhado e forro. Após a apresentação a relatora apresentou seu voto, dizendo que de 
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acordo com as observações realizadas nos documentos encaminhados ao Conselho 
Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde - MT e a análise documental com 
referência às condições estruturais, recursos humanos, pedagógicos, administrativos, 
descritos no relatório de visita “in loco”, a Relatora considera que, a Creche Municipal 
Irmãs Carmelitas de Vedruna, está apta para ter sua Renovação de Autorização de 
Funcionamento aprovada para oferta da Educação Básica – Etapa: Educação Infantil na 
Fase Creche em regime de atendimento parcial e integral, junto ao Sistema Municipal de 
Ensino de Lucas do Rio Verde – MT, de acordo com as Resoluções Normativas nº 
01/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV,  pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2024, tempo 
este em que as questões pendentes deverão ser solucionadas. O Conselho Pleno, 
aprovou por unanimidade o voto da relatora. Concluída a pauta o presidente Wellington 
agradeceu a presença de todas e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo, 
encerro a presente ata que segue assinada por mim, Secretária Executiva e pelo 
Presidente do colegiado, cujo os demais presentes assinam a lista de presença que está 
em anexo. Estiveram presentes os seguintes conselheiros Magali Pipper Vianna, Vilma 
Alves dos Santos, Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano, Maria Vitória Damasceno 
Vicensoti, Luciana de Souza Bauer, Wellington dos Santos Coelho, Marinês Gonçalves 
da Silva Rabecini, Paulo César Angeli, Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Zulma Medeiros 
Viola e a assessora técnica do colegiado Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto.  


