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Ata 09/2021/CME/LRV 

 
Aos dois dias do mês de setembro 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 do colegiado, senhor Wellington dos Santos Coelho, iniciou agradecendo a 
presença de todos e justificou a ausência dos senhores Conselheiros: Rannier Felipe 
Camilo, Alyne Ramon Rodrigues, Vanilza Schimit Franke, Paulo César Angeli, Márcia 
Bottin Barbosa, Mary Tacyana Alves Clemente, Eliza Dias de Carvalho Souto, Liliane 
Geller Faria, Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano, Valdir da Silva Moreira. Dando 
continuidade, o presidente destacou que a Ata nº 08/2021/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 sugeriu dispensa da leitura dos informes, pois os mesmos estão descritos na 
pauta, disponibilizada previamente por e-mail e impressas aos presentes, apenas focou 
nas atividades realizadas e participação nos eventos, a sugestão foi aprovada pela 
plenária. Dando continuidade, nas atividades realizadas, foi destacou:  1) Assessoria 
técnica na reunião do CACS-FUNDEB (19/08); 2) Reunião conjunta da Câmara da 
Educação Infantil e da Câmara do Ensino Fundamental (26/08); O presidente informou 
que foi realizado um estudo referente ao regimento interno do colegiado na parte onde 
fala das Câmaras, para conhecimento e entendimento de todos com relação as funções 
e obrigações de cada parte do documento. E que possivelmente neste mês a reunião 
das Câmaras será realizada de forma conjunta novamente para apresentação do Plano 
Extraordinário de Intervenção Pedagógica. 3) Reunião com assessores pedagógicos da 
SME (24 e 26/08), o presidente destacou que ocorreu uma troca de ideias para melhorar 
o entendimento das legislações vigentes e a parceria entre assessores pedagógicos, 
gestão escolar e Conselho Municipal de Educação no momento das visitas nas 
instituições de ensino, pois o colegiado executa o que está nas Resoluções Normativas 
do CME/LRV, que são feitas a partir das legislações vigentes, e, tudo que se fiscaliza 
está na lei maior. 4) Assessoria técnica na reunião do COMJUVE (31/08). Dando 
continuidade, com relação a participação em eventos, foi destacado: 1) Reunião da 
Comissão da Base Legal SME (23 e 31/08), o presidente informou que a comissão está 
estudando a portaria da eleição de gestores e coordenadores. 2) Encontro dos Gestores 
da Regional Centro Norte em Sinop (27/08), o presidente justificou que não pode 
participar, mas que a equipe técnica do CME participou do evento, 3) Presença referente 
a implantação da Campus da UFMT, no Paço Municipal (30/08); 4) Participação na 
reunião avaliativa do CEI Pequeno Príncipe proferindo a palestra sobre as funções do 
CME/LRV (31/08), o presidente informou que foi a primeira vez que teve a oportunidade 
de apresentar o CME/LRV, e que estará à disposição das instituições de ensino para 
novas apresentações de divulgação os trabalhos prestados pelo colegiado, que são 
muito relevantes para o município. 5) Reunião Assessoria Pedagógica e Fórum 
Municipal de Educação referente a realização da III Conferência Municipal de Educação 
para monitoramento e acompanhamento do Plano Municipal de Educação (01/09), o 
presidente ressaltou que teremos miniconferências e conferência municipal e enfatizou 
a importância da participação de todos na elaboração e avaliação das políticas públicas, 
e que na data de ontem, dia primeiro do presente mês, foram encaminhados 
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documentos para as instituições de ensino para estudo prévio e dar sugestão quanto as 
metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. Informou ainda que as sugestões 
de alterações deverão ser encaminhadas no e-mail específico da conferência, conforme 
orientativo enviado as instituições de ensino. Prosseguindo, na matéria de apreciação, 
foi apresentado as fotos das visitas realizadas nas seguintes instituições de ensino: 1) 
Relatório de visita de inspeção do CEI Aquarela; 2) Relatório de visita de inspeção do 
CEI Girassol; 3) Relatório de visita de inspeção do CEI Pequeno Príncipe; 4) Relatório 
de visita de inspeção na Creche Anjo da Guarda; 5) Relatório de visita de Inspeção na 
EMEF Vinícius de Moraes; 6) Relatório de visita de inspeção no Berçário e Educação 
Infantil Mundo Mágico; 7) Relatório de visita de inspeção no Colégio La Salle. O 
presidente destacou que nas visitas de inspeção nas escolas municipais, o ponto que 
mais foi observado e pontuado foi o não cumprimento do distanciamento dentro e fora 
da sala de aula, que não está de acordo com o espaço físico de cada local, como as 
salas de aula não possuem um padrão de tamanho, e os profissionais da escola não 
entendem que é espaço físico e não número de alunos por sala, que determina a 
quantidade de alunos a ser atendido de forma presencial, além disso, a higienização 
dos ambientes e disposição de pias e álcool gel também deixou a desejar conforme a 
Resolução Normativa n° 01/2021. O presidente destacou que as observações já foram 
levadas para os assessores pedagógicos da SME e os mesmos já estão atuando nas 
unidades escolares, e que serão protocolados os relatórios de visita nas instituições de 
ensino conforme já se fazia anteriormente. 8) Presença e justificativas nas reuniões do 
colegiado, o presidente informou que a equipe técnica do CME/LRV tem feito o controle 
de frequência dos conselheiros nas reuniões e destacou a necessidade e o 
compromisso que cada um deve ter em avisar com antecedência o seu suplente na sua 
impossibilidade de participar das reuniões, para que o segmento representativo não 
fique sem participação, podendo ocorrer em perda de mandato. Dando continuidade, 
nas matérias de deliberação, apresentou-se os requerimentos dos processos de 
Credenciamento e Renovação de Autorização de Funcionamento para a instituição das 
comissões especiais para estudo, parecer e relatores dos processos, sendo deliberado 
pela composição das comissões, assim especificada: 1) Instituição de comissão 
especial para análise, parecer e relatores do Processo de Credenciamento e Renovação 
de Autorização de Funcionamento da EMEF Cora Coralina: Conselheiras senhora 
Mariza Remor e senhora Magali Pipper Vianna; 2) Instituição de comissão especial para 
análise, parecer e relatores do Processo de Renovação de Autorização de 
Funcionamento da EMEF Olavo Bilac: Conselheiras senhora Andréia Pedrassani Ottoni 
Gugel e senhor Moacir Juliani; 3) Instituição de comissão especial para análise, parecer 
e relatores do Processo de Renovação de Autorização de Funcionamento do CIEI Anjo 
Gabriel: Conselheiras senhora Mariza Remor e senhora Vilma Alves dos Santos; 4) 
Instituição de comissão especial para análise, parecer e relatores do Processo de 
Renovação de Autorização de Funcionamento da EMEF Eça de Queirós: Conselheiros 
senhora Andréia Pedrassani Ottoni Gugel e senhor Moacir Juliani; 5) Instituição de 
comissão especial para análise, parecer e relatores do Processo de Renovação de 
Autorização de Funcionamento da Escola Nova Geração: Conselheiras senhora Mariza 
Remor e senhora Vilma Alves dos Santos; 6) Instituição de comissão especial para 
análise, parecer e relatores do Processo de Renovação de Autorização de 
Funcionamento da EMEIEF São Cristóvão: Conselheiras senhora Claudia Maria Pereira 
de Souza e senhora  Mariza Remor. Em seguida, o presidente apresentou as 
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solicitações de prorrogação de prazo para protocolo dos processos de credenciamento 
e renovação de autorização de funcionamento das instituições: 1) Ofício nº 
10/2021/EMEF Cecília Meireles, solicitando prorrogação de  30 dias de prazo para 
entrega dos documentos para processo de Credenciamento da instituição de ensino; 2) 
Ofício nº 03/2021/Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, solicitando 
prorrogação 15 dias de prazo para entrega dos documentos para processo de 
Renovação de Autorização de Funcionamento; 3) Oficio nº 007/2021/EMEIEF Fredolino 
Vieira Barros, solicitando prorrogação de 15 dias de prazo para entrega de 
documentação referente ao processo de Credenciamento; 4) Ofício nº 006/2021/EMEF 
Érico Veríssimo, solicitando prorrogação de 30 dias de prazo para entrega de 
documentos referentes a Renovação de Autorização de Funcionamento. Com relação 
as solicitações de prorrogação de prazo, a plenária deliberou por dar um prazo único de 
trinta dias para todas as instituições de ensino solicitantes. Outro ponto das matérias de 
deliberação apresentado pelo presidente, foi a questão da representatividade da Rede 
Estadual de Ensino no colegiado. O presidente destacou que a conselheira senhora 
Eliane Pinheiro Acosta é bem participativa, porém, a mesma não é professora, ela faz 
parte da equipe de apoio, como técnica administrativa educacional, sendo destacado 
que a lei que cria o CME/LRV, determina que a representatividade seja dos professores 
da rede estadual, e por este motivo coloca a situação para definição da referida 
representatividade e a legalidade da permanência da conselheira no colegiado. A 
plenária deliberou por seguir a legislação vigente e solicitar a indicação de um professor 
(a) para compor o colegiado como membro representante dos professores da rede 
estadual, sendo que será encaminhado ofício ao SINTEP - Subsede de Lucas do Rio 
Verde, sendo este o órgão responsável pela indicação. Em seguida, o presidente 
apresentou o Ofício nº 007/2021/CEI Paulo Freire, referente a consulta sobre matrícula 
da aluna do município de Peixoto de Azevedo, transferida com matrícula fora da data 
corte e documento de uma instituição de ensino que não apresenta credenciamento 
para oferta da educação infantil. O presidente passou a palavra para a assessora técnica 
senhora Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto que explicou que entrou em contanto 
com a UNCME/MT para saber como efetuar a matrícula da referida aluna, considerando 
que a instituição de ensino não apresenta credenciamento para a oferta da educação 
infantil, sendo necessário fazer dois documentos, primeiro, protocolar consulta formal 
junto a UNCME/MT, sobre esta instituição de ensino, a qual entrará em contato com 
instituição de ensino para as devidas providências e autorização de funcionamento para 
a oferta destas fases a qual está irregular e convalide os estudos dos alunos 
matriculados na instituição de ensino nos anos em que foi feita a oferta sem a devida 
autorização, para que os mesmos não tenham prejuízos. Posteriormente, será enviado 
uma resposta da consulta para a escola CEI Paulo Freire, dizendo que a aluna deverá 
ser matriculada de acordo com a declaração de transferência, pois segundo parecer do 
Conselho Nacional de Educação, a criança deverá ser atendida sem prejuízo de sua 
jornada acadêmica, sendo que o erro na matrícula deve ser sanado pela instituição na 
qual a criança iniciou seus estudos. 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, Vilma Alves dos Santos, Mariza Remor, Ariadne Cristina Siqueira, 
Joao Edson de Sousa, Wellington dos Santos Coelho, Eliane Pinheiro Acosta, Isac 
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Justino Ribeiro, Moacir Juliani, Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Zulma Medeiros Viola, 
Claudia Maria Pereira de Souza e Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto.  


