ATA 15/2019
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove às sete horas e trinta minutos,
estiveram reunidos ordinariamente nas dependências do Conselho Municipal de Educação os
membros do colegiado. A presidente iniciou agradecendo a presença de todos, justificou a
ausência dos conselheiros Fabrícia Trindade Campos, Moacir Juliani, Cleia Candida Rodrigues
Belmont, Neide Faixo dos Santos, Tiago Luiz Moro, Rannier Felipe Camilo e Patrícia Duarte
Dominicio. Em seguida solicitou a conselheira Angélica Pommer Schwinn que realizasse a leitura
da Ata nº 14/2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade a presidente
apresentou os informes descrito na pauta, destacando: 1) Recebimento dos calendários referente
ano letivo de 2020 das seguintes instituições: CEI Pequeno Príncipe, Creche Menino Jesus, CIEI
Anjo Gabriel, EMEF Caminho para o Futuro, CEI Balão Mágico, Creche Municipal Irmãs Carmelitas
de Vedruna, CEI Girassol, EMEF Érico Veríssimo e SME, falou a importância do envio do
calendário escolar de todas as instituições de ensino, pois o conselho precisa acompanhar o
cumprimento do calendário escolar; 2) Requerimento de prorrogação de prazo para entrega do
PPP e Regimento Escolar da Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, através do ofício nº
06/2019 e via contato telefônico da EMEF Érico Veríssimo. 3) Recebimento do Decreto nº 4.555,
de 21/11/2019, que dispõe sobre o estabelecimento de critérios e mecanismos de
acompanhamento e avaliação das metas constantes do Plano Municipal de Educação, e dá outras
providências. 4) Encaminhamento do ofício nº 112/2019/CME/LRV para a SME, solicitando
homologação dos atos normativos da Resolução de Credenciamento nº 02/2019; Resolução de
Renovação de Autorização de Funcionamento nº 03/2019 do Colégio Dois Mil; Resolução de
Credenciamento nº 03/2019 e Resolução de Renovação de Autorização de Funcionamento nº
04/2019, do CEI Balão Mágico, bem como a publicação dos referidos atos no Diário Oficial do
Tribunal de Contas de Mato Grosso e o protocolo junto as instituições supracitadas. 5) Convite
para o colegiado participar do Lançamento do Campus Avançado da Unemat de Lucas do Rio
Verde, dia: 06/12/2019, sexta-feira, às 16 horas, na Escola Municipal Olavo Bilac, em Lucas do
Rio Verde-MT. 6) Recebimento do relatório de demandas 2020 da EMEF Caminho para o Futuro
junto a sua mantenedora – SME. Em relação EMEF Caminho para o Futuro, a presidente informou
que na última reunião plenária o Processo de Credenciamento e Renovação de Autorização de
Funcionamento da instituição foi apresentado pelo relator, conselheiro Fernando Cezar Orlandi,
que fez a apresentação do mesmo, sendo deliberado pela plenária que de acordo com a visita “in
loco”, a instituição não atende os requisitos necessários para ter seu credenciamento aprovado,
sendo instaurado no processo diligência 01/2019 de modo que fosse reparado os seguintes itens:
1. As condições de higiene, limpeza e organização dos banheiros; 2. As instalações elétricas e
lâmpadas das salas de aula; 3. As condições de higiene, limpeza, organização e manutenção de
portas das salas destinadas as oficinas e localizadas ao lado da quadra; 4. O quantitativo de
entulhos no pátio escolar, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo a comissão especial fez nova
visita em 04 de dezembro. Assim, a presidente passou a palavra para o relator do processo que
fez a apresentação da visita, destacando que dos itens elencados na diligência, apenas foi
executado a retirada de entulhos que estava no pátio escolar, e que os demais itens elencados,
ainda continua pendente. O Relator apresentou as fotos da nova visita e a Resolução Normativa
01/2015 que determina em seu artigo 10 que “A equipe técnica e conselheiros do CME/LRV
responsáveis pelo processo, à vista do relatório de visita, da comprovação do cumprimento dos
requisitos previstos no capítulo III desta resolução e das disposições das normas específicas
pertinentes emitirá parecer, encaminhando o processo à respectiva Plenária para análise e
parecer conclusivo sobre o pedido. § 1º - Havendo irregularidades a serem saneadas, será fixado
um prazo de até 45 dias para retorno do processo ao CME/LRV, cabendo reanálise pela equipe
técnica. § 2º - O não cumprimento da diligência no prazo pré-fixado para o devido saneamento,
incorrerá na cessação de trâmite do credenciamento por decurso do prazo. § 3º - A declaração de
cessação de trâmite por decurso de prazo, implicará, quando da oferta irregular, nas penalidades
previstas nesta Resolução e legislação vigente”, assim o assunto foi amplamente discutido pela
plenária, sendo deliberado pela plenária que será concedido os outros 35 dias do prazo
estabelecido na resolução para que a instituição proceda os reparos referente as instalações
elétricas, lâmpadas das salas de aula; condições de higiene, limpeza, organização, manutenção
de portas dos banheiros e das salas destinadas as oficinas e localizadas ao lado da quadra. Além

disso, será marcado uma reunião com a assessoria pedagógica da instituição, equipe gestora
(gestora atual e eleita) e membros da comissão especial para fazer o repasse da diligência
02/2019 de modo que as adequações solicitadas sejam concretizadas dentro do prazo
estabelecido e a instituição possa ter o seu Credenciamento e Renovação de Autorização de
Funcionamento aprovado junto ao Sistema Municipal de Ensino. Dando continuidade nas matérias
de deliberação, foi apresentado o recebimento do Ofício nº 25/2019/FUNDEB, solicitando a
indicação de um representante titular e suplente para compor o FUNDEB na gestão 2020/2021,
sendo apresentado pela presidente que o conselheiro Isac representa o CME junto ao FUNDEB
na gestão 2018/2019, estando em condição legal de recondução para mais um mandato, se assim
o desejar. O conselheiro Isac manifestou o desejo de permanecer como representante do CME
junto ao FUNDEB e sua representatividade foi aprovada por unanimidade pela plenária. A
conselheira Vilma também manifestou seu interesse em compor o FUNDEB, sendo acatada a
sugestão pela plenária, de modo que o CME será representado pelo conselheiro Isac Justino
Ribeiro como titular e Vilma Alves dos Santos como suplente, de acordo com a decisão da plenária.
Na sequência a presidente destacou que até o momento foram analisados os Projetos Políticos
Pedagógicos das seguintes instituições: CEI Balão Mágico, CEI Pequeno Príncipe, CI Educar,
Colégio Cooensino Dois Mil e EMEF Caminho para o Futuro, os quais já estão revisados e de
acordo com o Documento de Referência Curricular da Rede Municipal de Ensino e da Base
Nacional Comum Curricular, e que ainda compete ao Colegiado analisar os PPP´s das demais
instituições do Sistema Municipal de Ensino, sendo que o Colegiado recebeu o referido documento
para análise das seguintes instituições: APAE, CEI Aquarela, CEI Girassol, CEI Pequeno Príncipe,
Centro Educacional Piaget, CIEI Anjo Gabriel, CIEI Nova Geração, Colégio La Salle, Creche Anjo
da Guarda, Creche Municipal Menino Jesus, EMEF Eça de Queirós, EMEF Olavo Bilac, EMEIEF
Fredolino Vieira Barros, EMEIEF São Cristóvão. E para tanto, é necessário compor comissão
especial para analisar os documentos supracitados, sendo deliberado pela plenária por
unanimidade a composição da comissão especial pelos seguintes conselheiros: Jakelyne
Fernanda Martins Coêne, Vilma Alves dos Santos, José Wanderlei Gonçalves Viana e Joice
Martinelli Munhak. Sendo destacado ainda que a análise dos PPP´s se dará na próxima semana.
Dando continuidade a presidente fez apresentação do número de alunos matriculados no Sistema
Municipal de Ensino no início e final do decorrente ano, destacando que iniciamos o ano letivo
com 11.263 alunos matriculados, tendo inicialmente 1.996 alunos matriculados na fase de creche
da rede municipal e 413 alunos na fase de creche da rede privada; 2.285 alunos na fase de préescola da rede municipal e 336 alunos na fase de pré-escola da rede privada. Já no Ensino
Fundamental Anos Iniciais o número de alunos em fevereiro era de 4.050 matriculados e 2.183
alunos no Ensino Fundamental Anos Finais. A presidente informou ainda que estamos concluindo
o ano letivo com 11.434 alunos matriculados no Sistema Municipal de Ensino, sendo o quantitativo
de 2.050 alunos matriculados na fase de creche da rede municipal e 341 alunos na fase de creche
da rede privada; 2.360 alunos na fase de pré-escola da rede municipal e 336 alunos na fase de
pré-escola da rede privada. E 4.106 alunos no Ensino Fundamental Anos Iniciais e 2.241 alunos
no Ensino Fundamental Anos Finais. Na sequência a presidente fez a apresentação do relatório
anual dos trabalhos desenvolvidos pelo colegiado no presente ano e em nome da equipe técnica
do CME, agradeceu a todos pelos trabalhos prestados voluntariamente ao colegiado, distribuiu um
pequeno mimo em comemoração ao dia internacional do voluntário e por ocasião do Natal e deu
por encerrada a reunião. Nada mais havendo, encerro a presente Ata que segue assinada por
mim, secretária executiva e a presidente do colegiado. Estiveram presentes: Silvania Geller, Izana
Néia Zanardo, Alessandro Batista Mendes, Isac Justino Ribeiro, Lucinete Pereira da Silva
Dallabrida, Paulo Cesar Angeli, Joyce Rowe, Wellington dos Santos Coelho, Jakelyne Fernanda
Martins Coêne, José Wanderlei Gonçalves Viana, Angélica Pommer Schwinn, Vilma Alves dos
Santos, Eliana Aparecida Gonçalves Simili, Mariza Remor, Ellen Loize Moraes Nascimento, Flávio
Luiz Gardim de Almeida, Fernando Cezar Orlandi, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto e
Magali Pipper Vianna.

