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Ata 01/2020
Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às sete horas e trinta minutos,
na sede do Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, reuniram-se os
membros do colegiado, para realização da reunião ordinária do pleno. A presidente,
senhora Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, iniciou agradecendo a presença de
todos, e justificou a ausência dos conselheiros Neide Faixo dos Santos, Silvania
Geller, Patrícia Duarte Dominicio, Joice Rowe, Fabrícia Trindade Campos, Isac
Justino Ribeiro, Jakelyne Fernanda Martins Coêne e Lucinete da Silva Pereira
Dallabrida. Na sequência passou à apresentação dos informes destacando os ofícios
encaminhados e recebidos, dentre eles: 1) o recebimento da Resolução nº
001/2020/UNCME que estabelece contribuições de anuidades para o exercício de
2020. Sendo destacado pela presidente que o boleto para pagamento da anuidade do
CME já foi enviado para Secretaria Municipal de Educação por solicitação da mesma,
e que tal ação precisa ser evidenciada. 2) o recebimento do Ofício nº 02/2020/SINTEP,
solicitando a troca dos membros representantes SINTEP no Conselho Municipal de
Educação, indicando a senhora Eneide Resende Lima Nascimento em substituição
da senhora Geane Ribeiro Costas, que solicitou desligamento do colegiado. 3) o
recebimento do ofício nº 37/2020/SME solicitando a troca de membros representantes
de gestores da rede municipal, em virtude do processo de escolha de gestores
realizado em 2019, sendo ocorrido a seguinte substituição: A conselheira Andreia
Pedrassani Ottoni Gugel passa assumir a titularidade da pasta em decorrência da
saída de Jakelyne Fernanda Martins Coêne, a qual foi substituída por Vânia Maria de
Oliveira Barros, indicada como conselheira suplente. Já o conselheiro Flávio Luiz
Gardim de Almeida foi substituído por Zulma Medeiros Viola, como conselheira titular
e o senhor Tiago Luiz Moro foi substituído pela senhora Claudia Maria Pereira de
Souza, como conselheira suplente. A presidente aproveitou para dar boas-vindas a
senhora Eneide e agradeceu o conselheiro Flávio pelos trabalhos prestados pelo
colegiado. Em relação a esse ponto, a conselheira Eliana Aparecida Gonçalves Simili
perguntou se a mesma precisa deixar o Conselho, pois teve sua aposentaria deferida
na presente data. A tal questionamento, a presidente respondeu que segundo o
regimento interno do Conselho, em seu artigo 15 está definido que “Ocorrerá à perda
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do mandato dos Conselheiros titulares, por decisão do Plenário, caso incorram em
alguma das seguintes hipóteses: I- ausência a três sessões consecutivas ou a seis
sessões alternadas, sem justificativa; II- condenação por crime ou contravenção penal
que comprometa a honorabilidade do cargo, por sentença transitada em julgado e
processo administrativo, que tenha sofrido pena disciplinar”. Já a lei nº 1.280, de 07
de junho de 2006 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e dá outras
providências, no parágrafo II do artigo 6º, defini que “os membros do Conselho
Municipal de Educação poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou
autoridade responsável, apresentada ao Prefeito Municipal”. A presidente destacou
que de acordo com o disposto, mesmo a conselheira estando aposentada, o mandato
é do conselheiro, ao menos que ela queira pedir seu desligamento ou que a entidade
que ela representa, no caso, os professores da rede municipal, solicite seu
desligamento. Após a explanação da presidente, a conselheira Eliana destacou seu
desejo de concluir seu mandato ou permanecer até que seja requerida sua saída. 4)
recebimento do ofício nº 022/2020/SME solicitando a indicação de um membro do
CME para compor a comissão de organização da Base Legal da SME, ao qual foi
enviado o ofício nº 04/2020/CME indicando a conselheira Andreia Pedrassani Ottoni
Gugel para compor a referida comissão. 5) Participado da cerimônia de transição da
posse dos gestores das unidades escolares, ocorrida no dia 20/01. 6) Participado da
III Jornada de Inovação Pedagógica nos dias 21 a 23/01. 7) Realizado oficina com as
secretárias escolares na III Jornada de Inovação Pedagógica no dia 21/01. 8)
Realizado o V Encontro Municipal do Fórum Matogrossense de Educação
Infantil/MIEIB no dia 23/01. A esse item a presidente apresentou o resultado da
avaliação do evento, sendo destacado que um dos pontos negativos do evento foi a
contribuição solicitada para sustentabilidade do Fórum, sendo informado ainda que
foram arrecadados R$1.906,85 de contribuição, valor esse repassado para
coordenadora do Fórum Matogrossense de Educação Infantil, Jaqueline Pasuch. A
presidente informou ainda que a senhora Jaqueline Pasuch, convidou o Conselho a
sediar o encontro regional do MIEIB no presente ano, sendo que o convite será
analisado junto com a Secretaria Municipal de Educação. A presidente destacou ainda
a importância no fato da Secretaria Municipal de Educação abrir espaço na jornada
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pedagógica para a realização do MIEIB, pois tal ação caracteriza o reconhecimento
do trabalho do colegiado. Sendo destacado também, pelo conselheiro Paulo Cesar
Angeli, a relevância da SME ter dado à rede privada a oportunidade de participação
da jornada pedagógica, pois indica que se está pensando a educação enquanto
Sistema Municipal de Ensino. Nas matérias de apreciação a presidente apresentou as
instituições que passarão por processos de credenciamento e autorização ou
renovação de funcionamento no presente ano, sendo elas: CEI Aquarela; CEI
Girassol; CIEI Anjo da Guarda; Creche Municipal Menino Jesus; EMEF Menino Deus;
EMEIEF Fredolino Vieira Barros; EMEIEF Vinícius de Moraes; Escola Municipal
Cecília Meireles; CEI Paulo Freire e EMEF Cora Coralina. Além, disso será averiguada
a diligência da EMEF Caminho para o Futuro e as notificações das escolas: Centro
Integrado Nova Geração, EMEF Cecília Meireles e EMEIEF Vinicius de Moraes. A
presidente também informou que já foram analisados os PPP´s das escolas: CEI
Aquarela; CEI Balão Mágico; CEI Pequeno Príncipe; CEI Girassol; Creche Anjo da
Guarda; EMEF Caminho para o Futuro; CIEI Anjo Gabriel; CI Educar e Colégio
Cooensino Dois Mil. E que será analisado em fevereiro os PPP´s das escolas: EMEIEF
Menino Deus; Escola Especial Renascer APAE; EMEIEF São Cristóvão; EMEIEF
Fredolino Vieira Barros; Colégio La Salle; CE Piaget; CIEI Nova Geração; EMEF Eça
de Queirós; Creche Menino Jesus; EMEF Olavo Bilac; EMEF Érico Veríssimo e
Creche Irmãs Carmelitas. Sendo destacado ainda que as escolas EMEF Cecília
Meireles, EMEIEF Vinícius de Moraes e Berçário e Ed. Inf. Mundo Mágico, até o
presente momento ainda não protocolou o PPP junto ao Conselho. A presidente
também avisou que serão retomados em fevereiro os seguintes trabalhos das
comissões especiais: Revisão do Regimento Interno; Elaboração da minuta de lei
sobre brinquedotecas; Averiguação da diligência do Processo de Credenciamento e
Renovação de Autorização de Funcionamento da EMEF Caminho para o Futuro;
Averiguação da notificação ao Centro Integrado Nova Geração; Averiguação da
notificação a EMEF Cecília Meireles e Averiguação da notificação a EMEIEF Vinicius
de Moraes. A conselheira Izana Néia Zanardo destacou que gostaria de participar da
revisão do regimento interno, pois não estava presente na reunião em que foi
constituída a comissão especial. A presidente informou que será atualizada a portaria
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da comissão especial, sendo possível sua inclusão. Na sequência a presidente fez a
apresentação do resultado da avaliação dos trabalhos do colegiado realizado em
2019, destacando que houve pouco retorno, sendo analisado pela equipe técnica que
a aplicação da avaliação foi tardia, e que no presente ano fará antes do mês de
dezembro. Dando sequência a pauta, nas matérias de deliberação, a presidente
apresentou o cronograma de reuniões e o plano de trabalho para 2020, cujos temas
foram amplamente debatidos e aprovados, sendo deliberado pela continuidade das
reuniões nas quintas-feiras, sendo que as reuniões plenárias acontecerão sempre na
primeira quinta-feira de cada mês, a reunião da Câmara da Educação Infantil
acontecerá na segunda quinta–feira de cada mês e as reuniões da Câmara do Ensino
Fundamental acontecerá na terceira quinta–feira de cada mês. Já o horário ficou
definido para às sete horas e trinta minutos. Também foi deliberado pela formação da
comissão especial para revisão da Resolução Normativa 01/2015, a qual será
composta pelos conselheiros Paulo Cesar Angeli, Wellington dos Santos Coelho e
José Wanderlei Gonçalves Viana. Cumprindo a pauta a presidente deu por encerrada
a reunião. Nada mais havendo, encerro a presente ata que segue assinada por mim,
Secretária Executiva e a presidente deste colegiado. Estiveram presentes Alessandro
Batista Mendes, Izana Néia Zanardo, Mariza Remor, Ellen Loize Moraes Nascimento,
Vilma Alves dos Santos, Paulo Cesar Angeli, José Wanderley Gonçalves Viana, Flávio
Luiz Gardim de Almeida, Eliana Aparecida Gonçalves Simili, Wellington dos Santos
Coelho, Angélica Pommer Schwim, Eneide Resende Lima Nascimento, Tânia Cristina
Crivelin Jorra, Andreia Pedrassani Ottoni Gugel, Michelene Rufino Amalio Araújo de
Britto e Magali Pipper Vianna.
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