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MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ata 02/2019
Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às sete horas e
trinta minutos, na sede do Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio
Verde – CME/LRV, reuniram-se os membros do colegiado, para realização de
mais uma reunião ordinária do pleno. A presidente, senhora Michelene Rufino
Amalio Araújo de Britto, iniciou agradecendo a presença de todos, deu boasvindas as novas conselheiras representantes de pais, senhoras Joyce Seawright
Rowe, Mariza Remor, Ellen Loize Morais Nascimento, Angelica Pommer
Schwinn e Fabricia Trindade Campos. Justificou a ausência dos conselheiros
Rannier Felipe Camilo, Vilma Alves dos Santos, Geane Ribeiro Costa, Andreia
Pedrassani Ottoni Gugel, Silvania Geller, Izana Néia Zanardo e Eliana Aparecida
Gonçalves Simili, e solicitou à conselheira Joice Martinelli Munhak que realizasse
a leitura da Ata nº 01/2019, que foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade, passou à apresentação dos informes relatando que até o momento
o Conselho Municipal de Educação ainda não recebeu os calendários escolares
de todas as instituições pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino,
destacando que sendo esse colegiado o órgão fiscalizador do cumprimento dos
dias letivos, faz-se necessário ter os calendários arquivados para acompanhar o
seu devido cumprimento, de acordo com a lei que constitui o Sistema Municipal
de Ensino, sendo destacado pela presidente que será reencaminhado o ofício
circular 01/2019 com a solicitação do calendário às seguintes instituições: CEI
Pequeno Príncipe, Creche Anjo da Guarda, EMEF Eça de Queirós, EMEF Érico
Veríssimo, CEI Girassol, EMEIEF Vinícius de Moraes, CEI Aquarela, EMEF
Olavo Bilac, EMEIEF Fredolino Vieira Barros, São Cristóvão, CIEI Nova
Geração, Centro Integrado Educar, Centro Educacional Piaget e Colégio
Cooensino Dois Mil. Na sequência a presidente também fez um relato sobre a
sua participação e do senhor Isac Justino Ribeiro, vice-presidente do colegiado
no I Fórum Nacional dos Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação,
nos dias 07 e 08 de fevereiro, destacando que a UNCME neste ano investirá em
capacitação de conselheiros, sendo que no fórum foi criada a Escola de
Formação para conselheiros, a qual passará a ofertar curso de capacitação
presencial, semipresencial e a distância a partir do segundo semestre para os
conselhos da educação, ou seja, CAE e FUNDEB também poderão participar. A
presidente comunicou também que encontro nacional da UNCME em 2020 será
em realizado Sinop, com a possibilidade do encontro estadual acontecer em
Lucas do Rio Verde. Seguindo a pauta, a presidente informou que já encaminhou
para SME ofício solicitando a publicação do novo decreto de nomeação do
colegiado, já que a composição do mesmo encontra-se completa, com a
indicação da SME dos representantes do segmento de pais. A presidente
destacou ainda, que esse será um ano de muito trabalho, pois haverá a
necessidade de revisar as resoluções normativas de acordo com a BNCC,
prioritariamente as resoluções 03/2015 e a 01/2017, fato que resultará em muito
estudo para as Câmaras de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Continuando foi feito a eleição para a presidência da Câmara de Educação
Infantil, ficando eleito por unanimidade o conselheiro Paulo Cesar Angeli. Ficou
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deliberado que a eleição para presidência da Câmara do Ensino Fundamental
será realizada na própria reunião da referida Câmara, pois nesta reunião
estavam presentes somente os membros suplentes e que não poderiam ser
eleitos para o cargo. Dando continuidade a presidente fez a apresentação do
Documento de Referência Curricular para a Rede Municipal de Lucas do Rio
Verde, ficando deliberado o envio destes documentos no e-mail de cada
conselheiro para conhecimento de todos. A presidente informou ainda que
estamos iniciando o ano letivo com dez mil, quinhentos e quatorze alunos na
rede municipal de ensino, sendo um mil, novecentos e noventa e seis alunos na
fase de creche; dois mil, duzentos e oitenta e cinco alunos na pré-escola; quatro
mil e cinquenta alunos nos anos iniciais do ensino fundamental e dois mil, cento
e oitenta e três alunos nos anos finais do ensino fundamental. Já a rede privada
iniciou o ano letivo com seiscentos e setenta e sete alunos na educação infantil,
estando com trezentos e quarenta e um alunos na fase de creche e trezentos e
trinta e seis alunos na pré-escola. Totalizando onze mil, cento e noventa e um
alunos no Sistema Municipal de Ensino. A presidente informou que o número de
alunos do Sistema Estadual de Ensino e da Educação Básica no município será
apresentado na reunião da Câmara do Ensino Fundamental. Dando
prosseguimento foi instituída uma comissão especial que fará o estudo e revisão
do regimento interno do Conselho Municipal de Educação e as adequações
necessárias dentro da legislação vigente, sendo designado os conselheiros
Wellington dos Santos Coelho, José Wanderley Gonçalves Viana, Fabrícia
Trindade Campos e Cléia Cândida Rodrigues Belmont. Nada mais havendo,
encerro a presente ata que segue assinada por mim, Secretária Executiva e a
presidente deste colegiado. Estiveram presentes Wellington dos Santos Coelho,
Moacir Juliani, Tiago Luiz Moro, Joyce Seawright Rowe, Neide Faixo dos Santos,
Cléia Cândida Rodrigues Belmont, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto,
Allessandro Batista Mendes, Jakelyne Fernanda Martins Coêne, Paulo Cesar
Angeli, José Wanderley Gonçalves Viana, Mariza Remor, Ellen Loize Morais
Nascimento, Angelica Pommer Schwinn, Joice Martinelli Munhak, Isac Justino
Ribeiro, Fabricia Trindade Campos e Magali Pipper Vianna.
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