ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CME/LRV

Ata 02/2020
Aos cinco dias do mês de março 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 Fernando Cezar Orlandi, Patrícia
Duarte Dominicio, Joice Rowe e Rannier Felipe Camilo. Na sequência solicitou que o
conselheiro Paulo Cesar Angeli realizasse a leitura da Ata nº 01/2020, a qual foi
aprovada por unanimidade. Em seguida a presidente passou à apresentação dos
informes dos ofícios encaminhados e recebidos, destacando dentre eles: 1)
Recebimento calendário escolar do C.I.E.I.E.F. Nova Geração. 2) Recebimento
Comando Interno Geral e Requerimento da EMEF Vinícius de Moraes, encaminhando
o Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino e solicitação de desvinculação
da oferta da Educação Infantil. 3) Recebimento via e-mail informações sobre o início
dos trabalhos da comissão da Base Legal, com cronograma semanal a contar no dia
17/02/2020 no Paço Municipal. 4) Recebimento de convite para participar da
cerimônia de lançamento do Programa Trilhas Formativas para professores que
ensinam matemática, no dia 26/02/2020 às 18 horas, no auditório do Paço Municipal,
onde o vice-presidente, conselheiro Isac Justino Ribeiro se fez presente. 5)
Recebimento via e-mail da solicitação de indicação de membros para compor a
comissão de revisão do PCCS até o dia 21/02/2020, sendo enviado para SME ofício
nº 09/2020/CME/LRV indicando para representar o colegiado as conselheiras
Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto e Zulma Medeiros Viola. 6) Recebimento da
matriz curricular da Educação em Tempo Integral, Educação Especial, EMEF Cora
Coralina, 6º ao 9º ano (área urbana), 1º ao 5º ano (área urbana), 1º ao 5º Educação
em Integral. 7) Recebimento de convite para participar da cerimônia de lançamento
do Programa Trilhas Formativas, no dia 04/03/2020 às 18 horas, no auditório do Paço
Municipal, onde o vice-presidente, conselheiro Isac Justino Ribeiro se fez presente. 8)
Recebimento do requerimento de desligamento do colegiado da conselheira Eliana
Aparecida Gonçalves Simili. 9) Encaminhado para SME ofício nº 12/2020/CME/LRV,
solicitando autorização para participar da reunião de gestores, com o intuito de
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apresentar aos gestores o regime de funcionamento dos colegiados do Controle
Social. 10) Encaminhado para as instituições da rede municipal de ensino ofício
circular 06/2020/CME/LRV, dando ciência da vacância para o segmento de
professores da rede municipal e solicitando aos interessados em compor o colegiado,
comparecer na sede do CME no dia 06 de março às 13 horas, momento em que a
SME conduzirá o processo para escolha dos representantes dos professores junto ao
CME/LRV. 11) Publicado em Diário Oficial de Contas /MT as Portaria nº
01/2020/CME/LRV que constitui a Câmara de Educação Infantil; Portaria nº
02/2020/CME/LRV que constitui a Câmara do Ensino Fundamental; Portaria nº
03/2020/CME/LRV que constitui a Comissão especial para análise, Parecer e
Relatores

da

Revisão

do

Regimento

Interno

do

CME/LRV;

Portaria

nº

04/2020/CME/LRV que constitui a Comissão especial para análise, Parecer e
Relatores da Revisão da Resolução Normativa 01/2015/CME/LRV; Portaria nº 298,
que institui comissão para estudos e elaboração do Plano Municipal da Primeira
Infância – LRV/MT; Portaria nº 299, que institui comissão Técnica para Monitoramento
e Avaliação do Documento de Referência Curricular sob a luz da Base Comum
Curricular – BNCC e o Decreto nº 4.626, que nomeia os membros para compor o
Conselho Municipal de Educação, e dá outras providências. 12) Participado da
prestação de contas da SME realizada no dia 05/02 no Auditório dos Pioneiros, sendo
que o conselheiro José Wanderlei e a secretária executiva do CME/LRV Magali se
fizeram presentes, representando o colegiado. 13) Participado da reunião da Base
Legal realizada no dia 17/02, tendo a representatividade das conselheiras Andreia O.G
Pedrassani e Michelene R.A.A. de Britto e das reuniões da comissão de
monitoramento do Plano Municipal nos dias 17,18,19,26/02/2020 e 02/03/2020, na
pessoa da presidente do colegiado. 14) Realizado em 13/02/2020 reunião plenária da
Câmara da Educação Infantil; em 20/02/2020 reunião plenária da Câmara do Ensino
Fundamental. 15) Realizado assessoramento técnico nas reuniões plenária do CAE e
FUNDEB no dia 18/02. 16) Realizado reuniões da comissão especial para análise dos
PPP´s entre os dias 13/02 a 02/03. Dando continuidade, expôs-se para apreciação
da plenária os seguintes itens: 1) Requerimento de desligamento do colegiado da
conselheira Eliana Aparecida Gonçalves Simili, informando que foi enviado para as
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instituições de ensino um ofício circular comunicando da vacância e a data que será
realizada

a

recomposição

do

colegiado,

de

acordo

com

Ofício

Circular

06/2020/CME/LRV, sendo destacado pela presidente que com a solicitação de
desligamento do colegiado da conselheira Eliana Simili, a conselheira Jóice Martinelli
Munhak passa a ocupar a titularidade da pasta. 2) As publicações em Diário Oficial de
Contas /MT. 3) Matriz curricular da Educação em Tempo Integral, Educação Especial,
EMEF Cora Coralina, 6º ao 9º ano (área urbana), 1º ao 5º ano (área urbana), 1º ao 5º
Educação em Integral. 4) Apresentação dos programas, projetos e estrutura
pedagógica da SME, realizada pela representante do executivo, conselheira Neide
Faixo dos Santos, neste ato representando a Assessora pedagógica Hosana Caetano,
que por motivo de saúde não pode comparecer à reunião. A conselheira Neide frisou
que fará apenas a apresentação do projeto de formação continuada e que em outro
momento a senhora Hosana fará as demais apresentações relativas ao trabalho
pedagógico da SME e relatou que no presente ano o processo de formação
continuada acontecerá de modo diferenciado, pois em anos anteriores a formação
continuada acontecia nas escolas, com temáticas escolhidas pelas instituições e
carga horária variada, porém, agora o formato será um pouco diferente. O projeto de
formação se dará em forma de “trilhas”, tendo a mesma carga horária e temáticas para
cada segmento da escola e também será oferecido para os pais, com um cronograma
de ações enquanto rede, tendo a cada quinze dias aula presencial, associando teoria–
prática–reflexão. Para tanto, está sendo realizado investimento com recursos
humanos e físico, os quais estão sendo focado no Centro de Formação, o qual
passará a contar com mais professores formadores por área de conhecimento, e
reestruturação da assessoria pedagógica, a qual passará a funcionar como assessoria
técnica e pedagógica dentro das escolas. A senhora Neide destacou ainda que haverá
um cronograma de formação, com aulas presencias, a distância via plataforma moodle
e práticas pedagógicas a serem realizadas nas instituições de ensino, as quais
acontecerão no primeiro momento até julho, quando será realizado um seminário para
apresentação do que foi realizado e posterior ao seminário será construído cadernos
pedagógicos, cada caderno de acordo com as disciplinas, que servirá de material de
apoio para todos os profissionais da educação. Os cadernos terão uma sequência
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para não ter trabalhos fracionados. O conselheiro Paulo disse que estava perplexo
com a ousadia deste projeto e solicitou que o mesmo seja encaminhado para a câmara
de vereadores para que o mesmo tenha uma sequência, não sendo um projeto de
gestão, mas uma política pública. Neide falou que a UNEMAT é uma das parceiras
deste projeto com formadores de Sinop e Barra do Garças. O assunto foi amplamente
apreciado e discutido por todos, sendo destacado pela presidente do colegiado que
este projeto teve um diferencial desde a sua base, pois foi construído com a
participação de todos os segmentos da educação, tendo a participação de pais,
professores, assessores pedagógicos, gestores escolares, CME e SINTEP na
realização do mesmo. 5) Apresentação da análise dos Projetos Políticos Pedagógicos
– PPP: a comissão especial responsável por analisar os PPP´s das instituições fez a
apresentação das fichas de análise dos documentos, as quais seguem os critérios
estabelecidos nas Resoluções Normativas 01 e 02/2019 do CME/LRV. As
conselheiras Jóice, Vilma e o conselheiro José Wanderlei apresentaram os PPP´s
analisados pela comissão, agradeceram a colaboração dos conselheiros da Câmara
da Educação Infantil por auxiliá-los na correção dos documentos, informaram que
alguns documentos estão excelentes, contemplando todos os itens elencados nas
resoluções normativas, mas que alguns PPP´s não contemplaram no documento
todos os itens definidos como estrutura mínima nas resoluções normativas, outros
itens foram parcialmente contemplados. Alguns documentos têm várias citações no
corpo do texto, sem indicação na bibliografia, outros não possuem indicação dos atos
normativos de criação, credenciamento e autorização de funcionamento, outros
trazem embasamento em legislações revogadas. A comissão especial também
informou que será protocolado junto as instituições as fichas de análise dos
documentos, com as indicações de melhorias que devem ser realizadas nos PPP´s, e
sugeriu que a correção dos documentos fosse realizada e apresentada para
apreciação ao Conselho Municipal de Educação até a data de 31 de agosto do
presente ano. A sugestão foi aprovada por unanimidade pela plenária. Dando
continuidade, passou-se para as matérias de deliberação, sendo apresentado pelos
conselheiro Alessandro Batista Mendes e a conselheira Jóice Martinelli Munhak o
processo de credenciamento e renovação de autorização de funcionamento da EMEF
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Caminho para o Futuro. A apresentação se deu por meio das fotos registradas no
momento da visita “in loco” e 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 e administrativos, descritos no relatório de visita e no parecer
01/2020 do CME/LRV. Os conselheiros apresentaram o voto do relator, o qual
considera que a EMEF Caminho para o Futuro, está apta para ter sua Renovação de
Autorização de Funcionamento aprovada para oferta da Educação Básica – Etapa:
Ensino Fundamental Anos Iniciais em regime de atendimento integral, de acordo com
as Resoluções Normativas Nº 01/2015 e N° 02/2019 do CME/LRV pelo período de
05/03/2020 a 31/12/2023, tempo esse em que as questões pendentes, descritas no
relatório de visita, deverão ser solucionadas. Aprova ainda, em conformidade com as
legislações vigentes o Credenciamento Permanente da instituição junto ao Sistema
Municipal de Ensino e convalida os estudos dos alunos matriculados de 20/01/2020 a
04/03/2020. Ao passo que a plenária aprovou por unanimidade o voto do relator.
Dando continuidade, a presidente apresentou o Requerimento da EMEIEF Vinícius de
Moraes solicitando a desvinculação da oferta da Educação Infantil da instituição. Em
virtude do requerimento foi instituído uma comissão especial, para análise, parecer e
relatório do requerido, que por deliberação da plenária a comissão especial será
composta pelos conselheiros Lucinete da Silva Pereira Dallabrida e José Wanderlei
Gonçalves Viana, cuja visita será marcada de acordo com a disponibilidade dos
conselheiros após a publicação da portaria de nomeação. A presidente informou ainda
que será averiguada as notificações das escolas: Centro Integrado Nova Geração,
EMEF Cecília Meireles e EMEIEF Vinicius de Moraes no presente mês. Dando
sequência a presidente informou que a instituição Berçário Mundo Mágico, até o
presente momento ainda não protocolou o PPP revisado de acordo com a Base
Nacional Comum Curricular e o Documento de Referência Curricular no Conselho
Municipal de Educação. Perante a informação a plenária deliberou por notificar a
instituição, dando um prazo de 15 dias para entregar o documento. Na sequência a
presidente destacou que será reenviado a avaliação dos trabalhos do colegiado
realizado em 2019 e solicitou aos conselheiros que realizasse a avaliação, para que
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a equipe técnica possa ter um parâmetro dos pontos que precisam ser melhorados no
trabalho do Colegiado. Cumprindo a pauta, a presidente parabenizou as mulheres do
colegiado em alusão ao dia internacional da mulher, momento este em que o
conselheiro Moacir fez uma reflexão sobre a importância desta data e do papel da
mulher na sociedade e os conselheiros Isac, vice-presidente do colegiado e Paulo,
presidente da Câmara de Educação Infantil entregaram uma pequena lembrança para
as mulheres presentes na reunião. Assim, deu-se 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: Neide Faixo dos Santos, Moacir
Juliani, Angélica Pommer Schwim, Paulo Cesar Angeli, Alessandro Batista Mendes,
Joice Martinelli Munhak, Lucinete da Silva Pereira Dallabrida, José Wanderley
Gonçalves Viana, Ellen Loize Moraes Nascimento, Eneide Resende Lima Nascimento,
Domingas de Oliveira Cunha, Wellington dos Santos Coelho, Zulma Medeiros Viola,
Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, Fabrícia Trindade Campos, Isac Justino
Ribeiro, Andreia Pedrassani Ottoni Gugel, e Magali Pipper Vianna.
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