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Ata 11/2021/CME/LRV 

 
Aos onze 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 mais uma reunião ordinária do pleno. O 
presidente do colegiado conselheiro Wellington dos Santos Coelho, iniciou agradecendo 
a presença de todos e mais uma vez destacou os cinco princípios básicos 
da Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, 
Eficiência e justificou a ausência dos senhores Conselheiros: Rannier Felipe Camilo, 
Alyne Ramon Rodrigues, Liliane Geller Faria, Moacir Juliani, Márcia Bottin Barbosa, João 
Edson de Sousa, Luciana de Sousa Bauer, Vanilza Schimit Franke e Isac Justino Ribeiro. 
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 após esta reunião alguns conselheiros receberão 
o comunicado da perda de mandato. Dando continuidade, o presidente destacou que a 
Ata nº 10/2021/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 informou que não será lido os informes na 
integra, considerando que estão descritos na pauta, no entanto destacará participação 
em eventos internos  do Presidente, Assessora Técnica e Secretária Executiva, sendo 
eles:  1) Reunião Comissão Especial da Educação Especial (14/10); 2) Reunião com a 
Equipe Técnica de Monitoramento PME (08/10); 3) Reunião no COMJUVE (26/10); 4) 
Participação na III Conferência Municipal da Juventude (05/11); 5) Reunião Ordinária do 
COMJUVE (10/11); 6) Reunião das Comissões Especiais dos Processos das seguintes 
Instituições de Ensino, CIEI Anjo Gabriel, Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, 
EMEIEF Fredolino Vieira Barros, EMEF Érico Veríssimo, EMEF Cecília Meireles, CIEI 
Nova Geração, EMEF Olavo Bilac EMEF Eça de Queirós, EMEIEF São Cristóvão e 
Escola Municipal Cora Coralina. Prosseguindo, nas participações em eventos externos o 
Presidente destacou: 1) Reunião Comissão Especial do Corona vírus (07/10); 2)   
Abertura da Conferência Municipal de Educação (14/10); 3)   Miniconferência Municipal 
de Educação (18 19 20/10); 4)   Reunião na Comissão da Base Legal (18/10); o 
presidente Wellington informou que recebeu a resposta da solicitação de inclusão de um 
suplente do Conselho Municipal de Educação nesta comissão e isto só será possível em 
2022; 5)   Reunião no CAE (19/10); 6)   Visita de Inspeção na Escola Municipal Cora 
Coralina (20/10); 7)   Presença na Conferência Municipal de Educação (21 e 22 /10); 8)   
Presença no café da manhã dos servidores públicos municipais / Creche Municipal 
Menino Jesus (23/10); 9)   Visita de Inspeção na EMEIEF São Cristóvão (25/10); 10) 
Visita de Inspeção na EMEF Olavo Bilac (28/10); 11) Visita de Inspeção na EMEF Eça de 
Queirós (28/10); 12) Reunião na Comissão de eleição de gestores escolares e 
coordenadores pedagógicos (22, 26, 27 e 28/10); o presidente Wellington informou ao 
colegiado que ele e a conselheira Mariza Remor foram contrários as decisões tomadas 
pela comissão da Base Legal referente aos processos de inscrição para gestores e 
coordenadores, pois o edital foi estudado pela comissão em várias datas e na hora de 
ser cumprido de acordo com o que foi lançado no mesmo, não foi cumprindo, alguns 
membros da comissão que na primeira reunião para conferir a documentação 
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protocolada pelos candidatos, após verificação e conferência dos documentos dos 
mesmos, alguns por falta de assinaturas ou reconhecimento de firma de assinaturas 
foram indeferidos, porém no dia seguinte, após a lista já ter sido divulgada, voltaram atrás 
e foram favoráveis, causando um desconforto e muitas polêmicas no grupo. Diante da 
repercussão dos fatos ocorridos o colegiado, durante a reunião ordinária do conselho 
pleno do CME/LRV, referente aos processos para escolha dos Gestores Escolares da 
Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde/MT – Gestão 2022/2023 e escolha dos 
Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde/MT – 
Gestão 2022/2023; após serem indeferidos algumas inscrições, e posteriormente todos 
foram deferidos, entende que há um desacordo entre o resultado o resultado das 
inscrições considerando os seguintes editais n º 001/2021, Processo para escolha dos 
Gestores Escolares da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde/MT – Gestão 
2022/2023; que diz: (...) 2. DAS INSCRIÇÕES - 2.1 O período de inscrições será nos dias 
07 e 08 de outubro de 2021. 2.2 O candidato deverá realizar a inscrição, via protocolo 
geral, na recepção do Paço Municipal, sediada na Av. América do Sul, 2500-S, Bairro 
Parque dos Buritis, neste município, no horário das 07:00 às 12:00. 2.3 No ato da 
inscrição o candidato deverá protocolar, em envelope lacrado e identificado com o nome 
completo do candidato, função pleiteada, e nome da instituição de ensino para qual está 
se candidatando; e contendo os seguintes documentos devidamente preenchidos e 
assinados: a) Ficha-padrão de inscrição, identificando a instituição de ensino para a qual 
está se candidatando. (Anexo III); b) Apresentar título de formação, devidamente 
autenticado, de graduação, especialização lato sensu, ou stricto sensu; c) Termo de 
compromisso de dedicação exclusiva independente dos turnos de funcionamento da 
instituição de ensino (Anexo IV); d) Declaração de conclusão do período de estágio 
probatório; e) Apresentar um esboço do Plano de Trabalho para a gestão pleiteada 
(Anexo V); e f) Declaração da Unidade Escolar informando o tempo de serviço, assinado 
pelo(a) Secretário(a) Escolar. (...) E nº 002/2021 Processo para escolha dos 
Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde/MT – 
Gestão 2022/2023; que diz:  (...) 2. DAS INSCRIÇÕES - 2.1 O período de inscrições será 
nos dias 07 e 08 de outubro de 2021. 2.2 O candidato deverá realizar a inscrição, via 
protocolo geral, na recepção do Paço Municipal, sediada na Av. América do Sul, 2500-S, 
Bairro Parque dos Buritis, neste município, no horário das 07:00 às 12:00. 2.3 No ato da 
inscrição o candidato deverá protocolar, em envelope lacrado e identificado com o nome 
completo do candidato, função pleiteada, e nome da instituição de ensino para qual está 
se candidatando; e contendo os seguintes documentos devidamente preenchidos e 
assinados: a) Ficha Padrão de Inscrição, identificando a instituição de ensino para a qual 
está se candidatando – Anexo III ; b) Apresentar título de formação, devidamente 
autenticado, de graduação, especialização lato sensu, ou stricto sensu; c) Termo de 
Compromisso de Dedicação Exclusiva, independente dos turnos de funcionamento da 
instituição de ensino – Anexo IV; d) Declaração de Conclusão do Período de Estágio 
Probatório; e) Apresentar um Esboço do Plano de Trabalho para a função pleiteada, antes 
de apresentar aos docentes; (Anexo V) f) Declaração da Unidade Escolar informando o 
tempo de serviço, assinado pelo(a) Secretário(a) Escolar. Diante do exposto, o Conselho 
Pleno deliberou por unanimidade em deixar registrado seu descontentamento diante dos 
fatos apresentados, considerando que o descumprimento dos editais dos devidos 
processos apresentados, caracteriza ilicitude de legislar com respeito, justiça e equidade, 
e não “erros formais”, e protocolar junto a Secretaria Municipal de Educação nota de 
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repúdio quanto ao desrespeito dos editais dos processos de escolha de Gestores 
Escolares e Coordenadores Pedagógicos. A plenária ressaltou ainda que não há motivos 
para construir editais, se não for para cumpri-los na íntegra para que os processos sejam 
legais. 13)  Presença na Sessão Ordinária na Câmara Municipal (18 25/10 e 08/11); 14)  
Visita de Inspeção na Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna (09/11); 15)  
Reunião na Câmara Municipal (09/11). Prosseguindo, nas matérias de apreciação, o 
presidente destacou os seguintes pontos; 1) Decreto n° 5.589/2021 sobre a III 
Conferência Municipal de Políticas Públicas para a Juventude do Município de Lucas do 
Rio Verde – MT; 2) Lei n° 3253 Reestrutura a Gestão Democrática do Ensino Público 
Municipal; 3) Edital n° 001/2021 Processo para Escolha dos Gestores Escolares da Rede 
Municipal de Ensino Gestão - 2022/2023; 4) Edital n° 002/2021 Processo de Escolha dos 
Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino – Gestão 2022/2023; 5) 
Ofício n° 245/2021/SME sobre o Decreto n° 5.622 Dispõe sobre a retomada das aulas 
presenciais no Município. Dando continuidade, nas matérias de Matérias de Deliberação, 
o presidente Welington destacou os seguintes pontos: 1) Convite para o XXX Encontro 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação; 2) Consulta da mãe da aluna Ana Júlia 
Galli dos Santos do CEI Balão Mágico; A assessora técnica do CME, Michelene Rufino 
Amalio Araújo de Britto destacou que a mãe procurou o colegiado trazendo vários 
documentos referentes a matrícula de sua filha e dizendo que a mesma frequentou uma 
escola no Estado de São Paulo no ano de 2019, no Maternal II e aqui foi matriculada no 
Infantil III, no ano de 2020, e neste ano está matriculada e frequentando o Infantil IV, e 
devido a mesma ser maior em estatura comparada aos demais colegas, e, que a mesma 
já está lendo e escrevendo, segundo uma provinha aplicada pela mãe, gostaria que o 
colegiado fizesse um parecer progredindo sua filha para o primeiro ano do ensino 
fundamental em 2022, pois acredita que a filha foi matriculada em turma errada no nosso 
município. O assunto foi amplamente discutido pela plenária, ficando deliberado pela 
mesma que a aluna foi matriculada de maneira correta pela instituição de ensino do 
município e dentro da data corte estabelecida pela Resolução Normativa nº 
01/2019/CME/LRV, e, que no próximo ano deverá ser matriculada no Infantil V, e, que a 
data corte foi estabelecida nacionalmente como 31 de março, e, que será emitido um 
documento para a mãe da criança, referente a esta consulta.  3)  Apresentação do 
Processo de Renovação de Autorização de Funcionamento da EMEF Eça de Queirós; O 
presidente destacou que a comissão especial foi formada pelos conselheiros Andréia 
Pedrassani Ottoni Gugel e Moacir Juliani, e passou a palavra para conselheira Andréia 
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 do Ensino Fundamental Anos iniciais (dos 6 aos 10 anos) e 
Ensino Fundamental Anos Finais (dos 11 aos 14 anos). O mobiliário, equipamentos, 
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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 a rampa de 
acesso ao piso superior não possui inclinação de acordo com os parâmetros legais. Nos 
banheiros com sanitários adaptados a barra de apoio encontra-se mal alocada. 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. Nas pastas dos profissionais havia 
documentos que não são de responsabilidade da instituição de ensino guardar, sendo 
que os mesmos são dos profissionais. Além, disso, 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 Ensino Fundamental Eça de Queirós, está apta para ter sua 
Renovação de Autorização de Funcionamento aprovada para Oferta da Educação Básica 
- Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos finais, de acordo com as Resoluções 
Normativas nº 02/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV,  pelo período de 01/01/2022 a 
31/12/2024, tempo esse em que as questões pendentes deverão ser solucionadas”. O 
Conselho Pleno aprovou por unanimidade o voto da relatora. Concluída a apresentação, 
o presidente agradeceu a apresentação da relatora Andréia. 4) Apresentação do 
Processo de Credenciamento e Renovação de Autorização de Funcionamento da Escola 
Municipal Cora Coralina; O presidente destacou que a comissão especial foi formada 
pelas conselheiras Magali Pipper Vianna e Mariza Remor, e passou a palavra para 
conselheira Mariza, 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. 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 Renovação de 
Autorização de Funcionamento, 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 
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relação a composição da equipe gestora, uma gestora, três coordenadoras pedagógicas 
e uma secretária escolar e duas auxiliares. A gestora escolar e coordenadora pedagógica 
da instituição de ensino são licenciadas em Pedagogia, a técnica administrativa 
educacional da área de secretaria escolar e suas 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 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, sem 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 utilizadas em regime de comodato, recursos humanos, 
pedagógicos, administrativos, descritos no relatório de visita “in loco”, considera que a 
Escola Municipal Cora Coralina, está apta para ter seu Credenciamento Permanente 
junto ao Sistema Municipal de Ensino e para ter sua renovação de  Autorização de 
Funcionamento para Oferta da Educação Básica – Etapa: Ensino Fundamental Anos 
Iniciais em regime de atendimento parcial e integral, de acordo com as Resoluções 
Normativas nº 02/2019/CME/LRV  e n° 02/2020/CME/LRV  do pelo período de 
01/01/2022 a 31/12/2024, tempo esse em que as questões pendentes descritas no 
relatório de visita “in loco” deverão ser solucionadas. Conselho Pleno aprovou por 
unanimidade o voto da relatora. Finalizada a apresentação, o presidente agradeceu a 
apresentação da relatora e o prosseguindo, passou para o Item 5) Apresentação do 
processo de Renovação de Autorização de Funcionamento da EMEF Olavo Bilac, 
estudado pelos conselheiros Andréia Pedrassani Ottoni Gugel e Moacir Juliani, e passou 
a palavra para a relatora do processo, Conselheira Andréia 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 
02/2019 do CME/LRV. A instituição de ensino tem como missão “Ser uma escola 
comprometida com o desenvolvimento humano em suas diversas dimensões, por meio 
de uma educação formal de qualidade. Respeitando o educando, valorizando sua 
inserção social e oportunizando o desenvolvimento sustentável”. E tem como valores: 
Compromisso, responsabilidade, liderança e respeito. Com relação ao Regimento 
Escolar está em consonância com a Resolução Normativa do nº 02/2020/CME/LRV e de 
acordo com os princípios estabelecidos pelo Projeto Político Pedagógico, atendendo as 
normas legais vigentes e refletindo a orientação pretendida pela instituição de ensino 
para os trabalhos pedagógicos. O recurso humano da instituição de ensino está 
parcialmente em consonância com a Resolução Normativa n° 02/2019 do CME/LRV, 
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apresentando em relação a composição da equipe gestora, a seguinte constituição: Um 
Gestor Escolar, duas Secretárias Escolares e uma auxiliar, três Coordenadores 
Pedagógicos, sendo que para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais os coordenadores 
possuem licenciatura em pedagogia licenciatura em Matemática e Letras, conforme 
determina a Resolução Normativa n° 02/2019 do CME/LRV. O Gestor é formado em 
História. As secretárias escolares possuem formação exigida para exercício da função. 
Os docentes que atuam na instituição de ensino são habilitados com licenciatura em 
pedagogia ou áreas do conhecimento, conforme exigência legal. A instituição de ensino 
não apresenta no quadro da equipe gestora a atuação de um orientador educacional. 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 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, 
indicando prazo de saneamento das restrições”. O espaço físico é apropriado para a 
oferta da Educação Básica a que se destina a instituição. 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 de inspeção “in loco”, 
considera que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, está apta para ter 
sua Renovação de Autorização de Funcionamento aprovada para Oferta da Educação 
Básica - Ensino Fundamental - Anos finais, de acordo com as Resoluções Normativas nº 
02/2019/CME/LRV e n° 02/2020, /CME/LRV, pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2024, 
tempo esse em que as questões pendentes deverão ser solucionadas. O conselho pleno 
proferiu sua decisão aprovando por unanimidade o voto da relatora. Concluída a 
apresentação o presidente agradeceu a apresentação da relatora.  6)  Apresentação do 
Processo da EMEIEF São Cristóvão. O presidente Wellington informou que a Comissão 
Especial destinada a análise do Processo de Renovação de Autorização de 
Funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São 
Cristóvão, fora formada palas conselheiras Cláudia Maria Pereira de Souza e Mariza 
Remor, e passou a palavra para a relatora do processo, conselheira Claudia que fez a 
apresentação da visita “In Loco” através de apresentação de fotos destacando que a 
comissão especial considera que a Instituição de Ensino atende parcialmente o que 
estabelece as Resoluções Normativas nº 01/2019, nº 02/2019 e nº 02/2020 do CME/LRV, 
pois: a proposta pedagógica da Instituição de Ensino segue as orientações da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, Resoluções Normativas nº 
01/2019 e nº 02/2019 do CME/LRV.  A Instituição de Ensino tem como missão 
“proporcionar ao educando uma educação de qualidade, tendo a aprendizagem como 
processo contínuo de aquisição do saber, onde o mesmo faça um paralelo entre a 
transferência do conhecimento ao seu cotidiano a fim de formar um cidadão íntegro, que 
respeite e valorize o ser humano” e como visão “ser reconhecida como instituição de 
ensino que visa à formação integral do indivíduo, não só no plano cognitivo, mas também 
no afetivo, psicossocial e religioso, que prioriza a parceria com a família, sendo esta 
fundamental para o desenvolvimento do aluno”. O Regimento Escolar está em 
consonância com a Resolução Normativa n° 02/2020 do CME/LRV e de acordo com os 
princípios estabelecidos pelo Projeto Político Pedagógico, atendendo as normas legais 
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vigentes e refletindo a orientação pretendida pela Instituição de Ensino para os trabalhos 
pedagógicos. O quadro dos profissionais docentes e não docentes apresentados no 
processo atende parcialmente a Resolução Normativa n° 01/2019 do CME/LRV, pois a 
instituição de ensino não apresenta em seu quadro de equipe gestora a presença do 
Orientador Educacional. No que concerne aos espaços físicos, as instalações e 
equipamentos, constatou-se que a Instituição de Ensino atende parcialmente a 
Resolução Normativa n° 02/2020 do CME/LRV, pois, no ato da visita foi constatado que 
a instituição de ensino não possui laudo técnico do Corpo de Bombeiros. O espaço físico 
é apropriado para a oferta da Educação Básica a que se destina, o mobiliário não oferece 
risco às crianças, e os recursos pedagógicos estão de acordo com a etapa ofertada. 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 
pelas Resoluções Normativas nº 01/2019 e nº 02/2019 do CME/LRV, bem como, pastas 
individuais para arquivo das cópias da documentação das crianças. Após a 
apresentação, a relatora fez a apresentação de seu voto, considerando 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”, 
e considerando que a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São 
Cristóvão, está apta para ter sua Renovação de Autorização de Funcionamento aprovada 
para oferta da Educação Básica – Etapa: Educação Infantil, Fase Pré-escola e o Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais e Anos finais, de acordo com as Resoluções Normativas nº 
01/2019, n° 02/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV,  pelo período de 01/01/2022 a 
31/12/2024, tempo esse 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, Mariza 
Remor, Ariadne Cristina Siqueira, Wellington dos Santos Coelho, Marinês Gonçalves da 
Silva Rabecini, Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Claudia Maria Pereira de Souza e a 
assessora técnica do colegiado Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto.  


