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Ata 08/2021/CME/LRV 

 
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às sete horas e trinta 
minutos, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Educação, reuniram-se os 
membros do colegiado, para realização de mais uma reunião ordinária do pleno. O 
presidente interino do colegiado, senhor Wellington dos Santos Coelho, iniciou 
agradecendo a presença de todos e justificou a ausência dos conselheiros: Márcia Bottin 
Barbosa, Vânia Maria de Oliveira Barros, Liliane Geller, Maria Vitória Damasceno 
Viscensoti, Mariza Remor e Ilaine Balan. Dando continuidade, o presidente interino 
destacou que a ata nº 07/2021/CME/LRV foi encaminhada via e-mail para leitura prévia 
e neste momento se fará a aprovação da mesma, a qual foi aprovada por unanimidade. 
Na sequência, o presidente interino solicitou autorização do colegiado para que fosse 
incluído na pauta o recebimento da ata nº 08/2021, com a indicação de novo membro 
representante da rede privada, senhor Paulo Cesar Angeli e a solicitação de indicação 
de novo membro do Conselho Municipal de Educação para compor os colegiados do 
CACS-FUNDEB e Fórum Municipal de Educação, em decorrência do falecimento da 
presidente do CME/LRV Jóice Martinelli Munhak. A sugestão de inclusão na pauta foi 
aprovada pela plenária por unanimidade. Dando continuidade, o presidente interino 
sugeriu que não fosse realizada a leitura na integra dos informes, apenas os destaques 
para ter mais tempo para as matérias de deliberação, sendo que a sugestão foi aprovada 
por unanimidade.  Dando seguimento, o presidente interino, destacou que recebeu do 
do SINTEP, ata nº 01/SINTEP com a indicação de Eliza Dias de Carvalho Souto para 
recompor o colegiado, em virtude da vacância por motivo de falecimento da conselheira 
Jóice Martinelli Munhak. O presidente também destacou que a educação não é só 
pedagógica, é também estrutural e a sua participação, bem como do colegiado nos 
eventos é para divulgar os trabalhos que são desenvolvidos, destacou também que 
independente de gestão, sempre primará para o cumprimento da legalidade, do 
cumprimento da lei, e que carrega consigo os cincos princípios da administração 
pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e assim, 
passou para a exposição das matérias de apreciação, destacando que foram realizadas 
visitas de inspeção em algumas unidades escolares que não passarão por processo de 
renovação de autorização de renovação de funcionamento no presente ano, sendo elas: 
CEI Aquarela, CEI Girassol, CEI Pequeno Príncipe, Creche Anjo da Guarda, EMEF 
Vinícius de Moraes, Berçário e Educação Infantil Mundo Mágico e Colégio La Salle, e 
salientou que na próxima reunião plenária será apresentando os relatórios de visitas, 
bem como os registros fotográficos das mesmas. Prosseguindo, nas matérias de 
deliberação, evidenciou: 1) Processo de eleição de presidente e vice-presidente, 
considerando o Regimento Interno do CME/LRV. O presidente interino Wellington 
destacou que até o momento foram realizadas muitas coisas no colegiado, e, que deu 
continuidade aos trabalhos que estava sendo realizado, mas muitas coisas ainda 
precisam ser realizadas, tais como a revisão da lei do CME, seu regimento, pois algumas 
disposições são conflitantes, e neste momento devemos cumprir o que está na lei, pois 
ninguém imaginava vivenciar a situação de mudança de presidente por motivo de 
falecimento. Destacou ainda que a então presidente falecida Joice convidou-o mesmo 
para para se candidar ao cargo de vice-presidente, logo após sua eleição, e que aceitou 
o convite, devido ela ter sido minha primeira coordenadora pedagógica no CIEI Anjo 
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Gabriel e por ter muita consideração pelo trabalho dela e pela maneira correta como ela 
sempre fazia as coisas, mas jamais imaginava assumir o papel de presidente. No 
entanto, o regimento interno traz uma contradição, dizendo que na ausência do 
presidente o vice-presidente assume o cargo, mas também, cita a necessidade de nova 
eleição e que tal fato, foi observado por ele e levado ao conhecimento da secretária de 
educação, senhora Elaine Benetti Lovatel. Assim, o presidente passou a palavra para o 
conselheiro e representante da OAB, senhor Rannier Felipe Camilo, para explicar a 
situação a plenária. O conselheiro Rannier destacou que em conversa com a secretária 
de educação e departamento jurídico da prefeitura estudaram a lei e o regimento interno 
do colegiado, destacando que no Regimento Interno, Seção II, que trata da presidência, 
nos seus artigos trinta e dois , trinta e três e trinta e cinco, possuem disposições 
conflitantes, pois, possuem as seguintes redações: “Art. 32 O vice-presidente ocupa 
temporariamente o cargo de presidente em caso de vacância, devendo ocorrer o 
processo de eleição, imediatamente para eleger o substituto para o cargo de presidente. 
Art. 33 No caso do presidente e do vice-presidente deixarem suas funções, proceder-
se-á a eleição dos respectivos substitutos, para completar o tempo que falta para o 
cumprimento do mandato. E na Seção III, que trata da vice-presidência, no artigo trinta 
e cinco, destaca: “Art. 35, são atribuições do vice-presidente:  I- Substituir o presidente 
em suas faltas e impedimentos; II- Auxiliar o presidente no desenvolvimento de suas 
atribuições, quando solicitado; III- Completar o mandato do presidente, em caso de 
vacância; IV- Exercer os demais atos inerentes às suas funções de conselheiro”. Assim,  
de acordo com estas disposições, que são conflitantes, devemos proceder a eleição de 
presidente e de vice-presidente. A secretária de educação destacou que precisamos no 
momento repensar algumas coisas e deliberar pela escolha da presidência do 
colegiado. As conselheiras Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano e Cristiani Dias de 
Oliveira Lima, consideraram que deve ser realizado a validação da permanência do 
Wellington como presidente e eleger um vice-presidente. O presidente interino 
Wellington destacou que há comentários e questionamentos sobre sua permanência 
enquanto presidente do colegiado por representar o poder executivo, porém, a 
legislação vigente só diz que o(a) secretário(a) de educação não podem ocupar o cargo 
de presidente. O assunto foi amplamente discutido pela plenária e a secretaria de 
educação destacou que entende que no momento o colegiado está fragilizado pelo 
falecimento da Jóice Martinelli Munhak que presidia o Conselho e também pelo 
falecimento do professor Alexsandro Araújo de Britto, esposo da assessora técnica 
Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, mas que é preciso dar sequência aos 
trabalhos e eleger  o presidente e vice-presidente, seja por validação da permanência  
do presidente interino Wellington dos Santos Coelho, o qual passará a presidir o 
colegiado, se assim, for o desejo de plenária, e perguntou para o conselho pleno se 
alguém teria alguma objeção, não houve nenhuma manifestação contrária, sendo eleito 
por unanimidade o conselheiro Wellington dos Santos Coelho como presidente para 
concluir o mandato da gestão 2021/2023, o qual foi empossado na mesma data, com as 
seguintes palavras da secretária de educação Elaine “que seja brilhante a sua 
permanência”. Dando continuidade, o presidente eleito Wellington agradeceu a 
confiança dupla do colegiado, e, procedeu a eleição do vice-presidente do colegiado, 
solicitando aos interessados em se candidatar à vice-presidência que se 
manifestassem. A conselheira Cristiani Dias de Oliveira Lima colocou seu nome à 
disposição, porém, não pode concorrer ao cargo por ser suplente. O presidente solicitou 
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que a assessora técnica do colegiado, professora Michelene, fizesse a leitura da lista 
dos nomes de quem poderá concorrer ao cargo de vice-presidente, sendo destacado 
pela assessora técnica que todos os conselheiros titulares podem concorrer ao cargo, 
sendo eles: Magali Pipper Vianna, Vilma Alves dos Santos, Hosana Auxiliadora Teixeira 
Caetano, Mariza Remor, Liliane Geller Faria da Silva, Benedito Teodoro da Silva, João 
Edson de Sousa, Márcia Bottin Barbosa, Eliane Pinheiro Acosta, Vanilza Schimit Franke, 
Rannier Felipe Camilo, Isac Justino Ribeiro, Andréia Pedrassani Ottoni Gugel e Zulma 
Medeiros Viola. A conselheira Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, fez uso da palavra e 
destacou a importância de afinidade para que o trabalho dê resultados, pois o emocional 
conta muito, quando você está num lugar que você gosta e tem afinidade o trabalho flui 
melhor. O conselheiro Benedito Teodoro da Silva destacou que se fosse para indicar, 
considerando que a conselheira Magali que também é secretária dos conselhos e a 
assessora técnica Michelene, já desempenham suas funções no Conselho que sua 
indicaria uma delas. A conselheira Cristiani destacou que não acha viável o acúmulo de 
função, sendo a conselheira Magali também secretária executiva do colegiado, e que 
seria interessante mais um nome para auxiliar nos trabalhos, e Michelene não é 
conselheira, e, portanto, não poderá concorrer. A conselheira Hosana destacou que 
neste caso, devemos seguir a legislação, sendo de livre candidatura e não chapa. 
Assim, o assunto foi amplamente discutido e o conselheiro Isac Justino Ribeiro colocou 
seu nome à disposição e sendo candidato único, foi eleito por unanimidade para o cargo 
de vice-presidente do colegiado. Prosseguindo, com a pauta no item 2 que trata da 
indicação de membro para compor o CACS-FUNDEB e o Fórum Municipal de 
Educação, em substituição da conselheira Jóice Martinelli Munhak por motivo de 
falecimento o Conselho Pleno deliberou por unanimidade que, o presidente Wellington 
dos Santos Coelho representará o Conselho Municipal de Educação nos dois colegiados 
supracitados. Dando continuidade, no expediente aberto solicitado pela conselheira 
Marinêz Gonçalves da Silva Rabeccini, representante dos professores da rede estadual 
de ensino. A conselheira Marinês fez uso da palavra falando um pouco da sua trajetória 
na educação fora e no município de Lucas do Rio Verde, expondo sua angustia e dos 
demais colegas de profissão da rede estadual de ensino, quanto a municipalização da 
escola onde trabalha, ou seja, Escola Estadual Luiz Carlos Ceconello, levantando 
alguns pontos para serem apreciados pela plenária, sendo eles: 1) direitos adquiridos; 
2) questões pedagógicas; 3) motivos da rapidez para a municipalização. A conselheira 
Hosana também fez a sua contribuição questionando: 1) qual seria a intenção da rede 
municipal ao atendimento do decreto estadual; 2) qual planejamento da SME a pequeno, 
médio e longo prazo na realização da municipalização; 3) como será administrado a 
questão financeira. O presidente Wellington destacou que enquanto colegiado não 
recebemos nenhum documento informando sobre a municipalização e que portanto, 
passará a palavra para a secretária municipal de educação, de modo que a mesma 
possa sanar as dúvidas elencadas pelas conselheiras. A secretária municipal de 
educação Elaine, destacou que em conversa com a SEDUC, que a folha de pagamento 
e os direitos trabalhistas ficará  dos professores da rede estadual de ensino 
permanecerá a cargo do Estado, que a instituição de ensino será reformada pela 
SEDUC e que o recurso do CACS-FUNDEB virá para o município para realização da 
manutenção da instituição de ensino, no entanto, só será realizada a municipalização 
desta instituição quando todos os acordos estiverem devidamente registrados e 
assinados, sendo destacado pela secretária de educação que não haverá finalização 
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dos anos finais na rede municipal, e que haverá uma reunião com os representantes do 
reordenamento de matrículas, Secretaria Municipal de Educação, SEDUC e com os 
professores da escola Luiz Carlos Ceconello para tratar do referido assunto, com data 
a ser programada. A conselheira Cristiani pediu se há um cronograma de 
municipalização de unidades escolares no município. A secretária de educação Elaine, 
destacou novamente que apenas a Escola Luiz Carlos Ceconello será municipalizada e 
que para isso acontecer é preciso que a municipalização seja constituída com legislação 
específica, para garantir que o professor e o aluno não percam direitos e que no próximo 
mês de setembro o secretário estadual de educação estará aqui novamente e será 
documentado este processo. Devido ao adiantado da hora, o presidente Wellington 
destacou que em outro momento este assunto poderá ser colocado em pauta 
novamente e deu por encerrada a reunião, solicitando aos pais do colegiado que 
viessem à frente para receber uma lembrança em alusão ao dia do pais e logo após os 
aniversariantes do mês de agosto. 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: 
Magali Pipper Vianna, Eliza Dias de Carvalho Souto, Cristiani Dias de Oliveira Lima, 
Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano, Benedito Teodoro da Silva, Joao Edson de 
Sousa, Wellington dos Santos Coelho, Eliane Pinheiro Acosta, Marinez Gonçalves da 
Silva Rabecini, Vanilza Schimit Franke, Rannier Felipe Camilo, Isac Justino Ribeiro, 
Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Zulma Medeiros Viola, Michelene Rufino Amalio 
Araújo de Britto e Elaine Benetti Lovatel.  


