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Ata 06/2018 

Aos cinco dias do mês de julho 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 desse 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 dando 

boas-vindas ao senhor Rannier Felipe Camilo, que passa a compor o colegiado 

a partir dessa data como representante da OAB. Em seguida a presidente 

justificou a ausência dos conselheiros Wellington dos Santos Coelho, Carlos 

Roberto Casagrande, Izana Néia Zanardo, Eliana Dias Mendes, Leticia Michele 

Raabe, e Vilma Alves dos Santos.  Na sequência a presidente solicitou a 

conselheira Patrícia Duarte Dominicio que realizasse a leitura da ata 05/2018, 

sendo a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade a presidente 

apresentou nos informes todos os ofícios recebidos e enviados deste colegiado 

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

os eventos e reuniões que este conselho realizou e participou no presente mês, 

dentre eles a realização das visitas de inspeção dos conselhos do CAE, 

FUNDEB e CME nas instituições do Sistema Municipal de Ensino até a presente 

data. Salientou da importância dos trabalhos realizados pelos conselhos do CAE 

e FUNDEB, e da parceria estabelecida através da Comissão Especial do 

Controle Social, pois tem permitido ao CME acompanhar plenamente a atuação 

dos demais conselhos, de acordo com o que estabelece a lei, além de fortalecer 

as ações desempenhadas como órgãos de controle social, a que se destinas 

esses colegiados. A presidente fez ainda a prestação de contas do bazar do 

CME, informando que na data da última plenária havia em caixa o valor de vinte 

e nove reais e setenta e quatro centavos ($29,74) e que foi vendido mais um 

volume no valor de dez reais ($10,00), totalizando uma receita no valor de trinta 

e nove reais e setenta e quatro centavos ($39,74), sendo que foram gastos vinte 

e seis reais ($26,00) com aquisição de água. Restando em caixa treze reais e 

setenta e quatro centavos ($13,74). Também foi apresentado o ofício 
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512/2018/SME convidando todos os membros do Conselho Municipal de 

Educação para participar da apresentação da prestação de contas da Gestão da 

Educação, a realizar-se no dia 12/07/2018 às18h30min. no Paço Municipal, 

porém, a presidente informou que devido ao XIII Encontro Estadual dos 

Conselhos de Educação de Mato Grosso, alguns conselheiros não conseguiram 

se fazer presente e solicitou aos conselheiros que pudessem se fazer presente 

nesse encontro representado o colegiado se manifestasse, pois será oficializada 

a representatividade do colegiado no evento. Os conselheiros Jonas Eder 

Cerbaro e Elizabete dos Santos Torres, se propuseram a representar o 

colegiado, sendo acatado por todos a representatividade. Dando continuidade a 

presidente apresentou o ofício 06/2018 protocolado pela gestora da escola São 

Cristóvão, o qual solicita mais trinta dias de prazo para protocolar a solicitação 

de seu credenciamento. No entanto, a presidente lembrou a todos, que tal 

situação já havia sido previsto pelo colegiado na plenária anterior, na qual foi 

deliberada por prorrogação de prazo de trinta dias, podendo ser estendido por 

mais trinta dias, se houvesse necessidade. Em seguida a presidente fez a leitura 

do ofício 569/2018 da SME que solicita desse colegiado um documento 

normativo para reelaboração da proposta curricular da rede municipal de ensino. 

Sendo destacado pela presidente, que em consulta a UNCME, fora orientado 

que o CME deve respeitar a autonomia da entidade na construção desse 

documento, o qual deve considerar a legislação educacional vigente, bem como, 

a proposta elencada pela Base Nacional Comum Curricular, e após a construção 

desse documento esse colegiado procederá com o processo de normatização. 

Além disso, a presidente destacou que esse colegiado está à disposição da SME 

para contribuir com reelaboração da proposta curricular. Dando continuidade, a 

presidente apresentou o parecer 01/2018 referente a consulta sobre a legalidade 

da reclassificação do aluno Luiz Gustavo Matias dos Santos. E, passou a palavra 

para o conselheiro Nelso Antonio Bordignon, que apresentou a conclusão do 

parecer, de acordo com a deliberação da última plenária. Para deliberação da 

plenária, a presidente destacou a necessidade do retorno das visitas nas 

brinquedotecas, de modo que os conselheiros que realizaram as visitas no 
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primeiro semestre, de pronto atendimento, se dispuseram a realizar as visitas 

nos próximos dias, cujas datas e horários serão definidos de acordo com a 

disponibilidade dos conselheiros. Mas, com relação as visitas das 

brinquedotecas, o conselheiro Jonas Eder Cerbaro elencou a necessidade de 

solicitar das brinquedotecas que deixam de prestar atendimento, que seja 

encaminhado ao Conselho um comunicado formal, de modo a evitar a 

propagação de brinquedotecas itinerante e sem qualidade dos serviços 

prestados. Na sequência a presidente passou a palavra para a conselheira 

Cristiani Dias de Oliveira Lima, relatora do processo de credenciamento e 

autorização de funcionamento do Centro de Educação Infantil Balão Mágico. A 

conselheira apresentou o parecer e as fotos da visita in loco, e emitiu seu parecer 

favorável ao processo. Sendo o mesmo aprovado pela plenária, com 

credenciamento permanente e autorização de funcionamento válida até a data 

de trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove, devendo a mantenedora 

firmar compromisso com indicação de prazo de saneamento das restrições, de 

modo a ser apreciado na próxima plenária a realizar-se no mês de agosto. A 

presidente agradeceu as conselheiras Cristiani Dias de Oliveira Lima e Patrícia 

Duarte Dominicio que compuseram a comissão especial responsável por esse 

processo, e passou a palavra para a conselheira Elizabete dos Santos Torres, 

relatora do processo de credenciamento e autorização de funcionamento do 

Centro de Educação Infantil Girassol. A conselheira fez a apresentação do 

parecer e fotos da visita, que após emitir seu parecer favorável ao 

credenciamento e autorização de funcionamento ao CEI Girassol, foi aprovado 

pela plenária, sendo definido ao credenciamento um caráter permanente e que 

a autorização de funcionamento será até o dia trinta e um de dezembro de dois 

mil e vinte, devendo a mantenedora firmar compromisso de indicando prazo de 

saneamento das restrições, que também deverá ser apreciado na próxima 

plenária. A presidente agradeceu as conselheiras Elizabete dos Santos Torres e 

Cristiani Dias de Oliveira Lima que compuseram a comissão especial 

responsável por esse processo. Ainda em tempo, a conselheira Joice Munhak 

Martinelli, solicitou uso do expediente aberto, sendo aprovado pela plenária. 
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Assim, a conselheira expos sua dúvida em relação a legalidade de registro no 

regimento escolar quanto ao horário de abertura e fechamento dos portões, 

sendo evidenciado pela plenária que tal informação deve estar registrada no 

referido documento, de modo a deixar claro qual será a carga horária que a 

criança estará sob a responsabilidade de instituição de ensino. Findando a 

reunião, a presidente agradeceu a presença de todos e os convidou para 

degustar o bolo de aniversário da secretária executiva do CME/LRV, senhora 

Magali Pipper Vianna. Nada mais havendo, encerro a presente ata que será 

assinada por mim e a presidente deste colegiado. Estiveram presentes, Juliana 

Gonçalves de Souza França, Isac Justino Ribeiro, Flávio Luiz Gardim de 

Almeida, Jonas Éder Cerbaro, Nelso Antônio Bordignon, José Marcos de Sousa, 

Elizabete dos Santos Torres, Eliana Aparecida Gonçalves Simili, Rannier Felipe 

Camilo, Silvania Geller, Joice Martinelli Munhak, Michelene Rufino Amalio Araújo 

de Britto, Patrícia Duarte Dominicio, Cristiani Dias de Oliveira, Tais Naiara Alves 

Guido, Klênia Muniz e Magali Pipper Vianna. 


