ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ata 02/2018
Ao primeiro dia do mês de março 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 do colegiado para realização da reunião ordinária do pleno. A
presidente do colegiado, senhora Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, iniciou
agradecendo a presença de todos e justificou a ausência dos conselheiros Jonas Eder
Cerbaro, Silvania Geller, Joice Martinelli Munhak, Flávio Luiz Gardim de Almeida, Tânia
Catarina dos Passos Silva, Patrícia Duarte Dominício, Tais Naiara Alves Guido, Cléia
Paz de Oliveira Camará, Letícia Michele Raabe, Jakelyne Fernanda Martins Coêne e
Vilma Alves dos Santos. Na sequência solicitou que a Conselheira Cristiane Dias de
Oliveira Lima realizasse a leitura da ata de nº 01/2018 a qual foi aprovada por
unanimidade. Nos informes a presidente apresentou os ofícios encaminhados e
recebidos, bem como os convites destinados CME/LRV para participação em eventos.
Destacando a posse da coordenação da Regional “Nortão I” da UNCME, a qual se deu
no dia dezesseis de fevereiro em Sinop, a presidente informou ainda que no mês de
abril será realizado o encontro regional dos conselhos de educação dessa regional em
nosso colegiado, cuja data ainda será definida. Comunicou também que no mês de
fevereiro foram realizadas a reunião Unificada das Câmaras, a visita de inspeção na
instituição irregular “Colo de Mãe”, a visita de inspeção no Centro Educacional Piaget,
o acompanhamento da retirada dos computadores da Bernardo Guimarães, a
participação do CME/LRV na reunião plenária do FUNDEB e na reunião plenária do
CAE. Além disso, evidenciou a publicação das portarias de nomeação da formação das
Câmaras de Educação Infantil e Ensino Fundamental e da portaria de formação da
Comissão Especial do Controle Social, as quais foram apresentadas para a apreciação
da plenária, bem como os documentos recebidos e enviados. Na sequência a presidente
informou a plenária que no mês de fevereiro arrecadou com o bazar de livros o valor de
80,00, sendo utilizado 30,00 para aquisição de etiquetas adesivas e 10,00 na compra
de chocolate Bis, o qual foi destinado aos conselheiros do FUNDEB, na primeira reunião
da nova gestão, a qual está sendo presidida pelo conselheiro representante do
CME/LRV, professor José Marcos de Sousa, na ocasião a presidente aproveitou para
parabenizá-lo pela eleição e informou ainda que os 40,00 restante está sendo reservado
para a aquisição de uma sanduicheira para o conselho. A presidente solicitou ainda
ajuda do colegiado para criar um mecanismo para deixar o mais transparente possível
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a prestação de contas referente ao bazar de livros, ao que foi sugerido a organização
de um livro de registro de entrada e saída. Em seguida a presidente apresentou para
apreciação da plenária a observação feita por um pai, cujo filho estuda na escola Menino
Deus, acerca da segurança no espaço escolar, alegando que adentrou a instituição,
andou por todos os lados, havendo muitas crianças dispersas no pátio, pois se
aproximava do horário de término das aulas, e não foi questionado por nenhum
funcionário, quem ele era ou o que fazia no espaço escolar. De modo que a observação
advinda do pai levou a plenária a fazer uma discussão extensa a respeito do mesmo,
sendo elencado a falta de pessoal e também o despreparo de alguns, o amplo espaço
dos pátios escolares e a existência de mais de um portão também foi considerado, no
entanto, o colegiado concluiu que a ação efetiva para tal tema deve partir da equipe
gestora de cada instituição, cabendo ao conselho fazer o orientativo sobre a importância
de tal fato.

Em relação ao ofício recebido da Secretaria Municipal de Educação,

solicitando um representante desse colegiado para compor a comissão de
acompanhamento do processo de escolha de Gestor da Creche Anjo da Guarda, ficou
deliberado como representante a conselheira Elizabete dos Santos Torres. E, em
relação ao ofício 01/2018 do Fórum Municipal de Educação, o qual solicita um
representante para composição do FME como suplente, deliberou-se pela indicação da
conselheira Eliana Aparecida Gonçalves Simili. Em seguida a presidente passou a
palavra para o conselheiro Wellington dos Santos Coelho, que solicitou uso do
expediente aberto, o qual fez menção ao repasse feito pela SME a instituição filantrópica
APAE, sendo destacado pelo conselheiro a ciência de uma lei municipal que oficializa o
repasse desse recurso, no entanto, o mesmo solicita que seja requerido junto a SME ou
controladoria, uma cópia da prestação de contas dessa verba, pois não vê transparência
nessa prestação de contas. A solicitação do conselheiro foi acatada pela plenária por
unanimidade. O conselheiro José Marcos de Sousa, solicitou uso do expediente aberto,
sendo concedido, de maneira que o conselheiro fez questionamentos acerca da
transferência do material da escola Bernardo Guimarães, cujo parecer desse colegiado
determina que a mesma será realizada para as instituições que receberiam os alunos,
no entanto, percebe-se que isto não está acontecendo. A conselheira Andreia
Pedrassani disse que recebeu um comunicado da SME para escolher os materiais que
seriam destinados à sua instituição de ensino, pois recebeu grande parte dos alunos
que eram da Bernardo Guimarães, mas não recebeu o material por hora, pois os
mesmos foram destinados ao Centro de Educação Infantil Girassol. A conselheira
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Cristiani Dias ressaltou que tal ação foi preciso, pois o Centro de Educação Infantil
Girassol precisava funcionar, pois a licitação da compra de material dessa instituição
teve a necessidade de ser refeita, pois as empresas que ganharam as licitações não
dispunham do material para entrega. Perante tais observações, o colegiado deliberou
pelo envio de ofício a SME pedindo esclarecimento sobre o assunto. Na sequência o
conselheiro Nelso Antônio Bordignon também solicitou uso do expediente aberto,
destacando o convênio entre a Faculdade La Salle e o Hospital São Lucas referente ao
trabalho na brinquedoteca do hospital, o qual contará com a atuação dos acadêmicos
de pedagogia, que prestarão auxílio as crianças que se manterem internadas por muito
tempo no que diz respeito as atividades escolares, que forem enviadas pelas instituições
de ensino. Tal trabalho será coordenado pelo professor Carlos Roberto Casagrande,
coordenador dos cursos de pedagogia e educação física, que também compõe esse
colegiado, em parceria com a assistência social do hospital. O Conselheiro Nelso
Antônio Bordignon convidou os conselheiros para conhecer esse o referido trabalho.
Nada mais havendo, encerro a presente ata que será assinada por mim e a presidente
deste colegiado. Estiveram presentes José Marcos de Sousa, Eliana Aparecida
Gonçalves Simili, Paulo Cesar Angeli, Tiago Luiz Moro, Nelso Antônio Bordignon, Carlos
Roberto Casagrande, Juraci Lopes Alves, Lucinete da Silva Pereira Dallabrida,
Wellington dos Santos Coelho, Andreia Pedrassani Ottoni Gugel, Elizabete dos Santos
Torres, Isac Justino Ribeiro, Cristiane Dias de Oliveira Lima, Klênia Muniz e Michelene
Rufino Amalio Araújo de Britto.
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