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Ata 05/2019
Aos dois dias do mês de maio 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, justificou a ausência dos conselheiros José Wanderlei
Gonçalves Viana, Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Jakelyne Fernanda Martins Coêne, Patrícia Duarte
Dominicio, Lucinete da Silva Pereira Dallabrida, Vilma Alves dos Santos, Fabrícia Trindade Campos e Ellen
Loize Morais Nascimento. Na sequência, solicitou ao conselheiro Flávio Luiz Gardim de Almeida que
realizasse a leitura da Ata nº 04/2019, que foi aprovada por unanimidade. Em tempo a presidente deu boasvindas a Secretária Adjunta de Educação, professora Kátia Cantão Mundim, que fará uma explanação sobre
a demanda de atendimento e reordenamento de matrículas 2019/2020. Dando continuidade, a presidente
passou à apresentação dos informes e matérias de apreciação, destacando que as revisões das resoluções
normativas 01/2017 e 03/2015 estão em fase de conclusão, e que as resoluções após revisadas pelas
comissões e Câmaras será encaminhado às instituições de ensino e SME para consulta pública, de modo a
garantir a participação e contribuição de todos na reelaboração das mesmas. Já a revisão do regimento
interno demorará um pouco mais, considerando a necessidade da verificação de outros regimentos e das
leis de criação do conselho e do sistema municipal de ensino. A presidente informou ainda que na próxima
semana haverá mais uma rodada de reuniões das comissões especiais e da Câmara de Educação Infantil.
A presidente informou ainda que será dado início as visitas de inspeções, iniciando pelas brinquedotecas.
Concluído os informes e as matérias de apreciação, a presidente passou a palavra para a Secretária Adjunta
Kátia, que fez uso do expediente aberto para realizar a apresentação da demanda de atendimento e
reordenamento de matrículas 2019/2020. A senhora Kátia agradeceu pela oportunidade, e fez a
apresentação da demanda de atendimento e reordenamento de matrícula considerando os anos letivos de
2019/2020. Kátia iniciou apresentando a quantidade de alunos matriculados por unidade escolar, em forma
de gráfico, totalizando 10.615 alunos matriculados, porém, ressaltou que este número já pode ter mudado,
considerando que foi atualizado a trinta dias e todos os dias são efetuadas novas matrículas. Também foi
apresentado o número de alunos da rede estadual, totalizando 6.036 alunos, já a rede privada consta o
atendimento de 2.271 alunos, gerando um atendimento total de 18.922 alunos na educação básica do
município, sendo 56% do atendimento realizado pela rede municipal, 32% pela rede estadual e 12% pela
rede privada de ensino. Com relação aos alunos matriculados nos anos iniciais da rede municipal e estadual,
têm-se que: matriculados em 2018, 10% dos alunos na rede estadual e 90% dos alunos matriculados na
rede municipal, e em 2019, 20% na rede estadual e 80% na rede municipal, com relação aos alunos
matriculados nos anos finais em 2018, na rede estadual era 32%, e na rede municipal 68%, já em 2019,
42% foram matriculados na rede estadual e 58% na rede municipal. O aumento do atendimento na rede
estadual deu-se devido a criação da Escola Estadual Márcio Schabatt e a Escola Militar. Com relação os
alunos atendidos nos anos iniciais e finais no ano de 2018 na rede municipal era de 81% e na rede estadual
19%, e em 2019, 30% na rede estadual e 70% na rede municipal. Na projeção para 2020 têm-se que:
EMEIEF Vinícius de Moraes do 5º ano para o 6º ano sairão 09 turmas de alunos que serão matriculados na
EMEF Olavo Bilac ou EE Carlos Ceconello, da EMEF Érico Veríssimo os alunos (2 turmas) que irão para o
6º ano serão matriculados na EMEF Olavo Bilac, os alunos da EMEF Caminho para o Futuro que cursarão
o 6º ano (3 turmas) serão matriculados na EMEF Olavo Bilac, já as 7 turmas de alunos do 9º ano que saem
da EMEF Olavo Bilac serão matriculados na EE Dom Bosco, as 3 turmas de alunos que saem do 9º ano da
EMEF Éça de Queirós serão matriculados na EE Dom Bosco, já as 5 turmas de alunos do 9º ano que saem
da EE Carlos Ceconello, serão matriculados nas EE Dom Bosco e EE Angelo Nadim, as 3 turmas de alunos
que saem do CEI Girassol para o 1º ano e serão matriculados na EE Luiz Carlos Ceconello, as 17 turmas
de alunos da CIEI Anjo Gabriel que sairão para o 1º ano, serão matriculados na EMEF Vinícius de Moraes
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e Caminho para o Futuro, as 9 turmas de alunos que sairão da CEI Aquarela ainda não tem escola definida,
as 5 turmas de alunos que sairão da CEI Balão Mágico serão matriculados na EMEF Caminho para o Futuro
e EMEF Érico Veríssimo, as 8 turmas de alunos que sairão da CEI Pequeno Príncipe serão matriculados na
EMEF Cecília Meireles, as 3 turmas de alunos do 9º ano que saem da EMEF Cecília Meireles serão
matriculados na EE Angelo Nadim. A EE Angelo Nadim terá 6 turmas que concluirão o 3º ano do ensino
Médio, e as 5 turmas de alunos que sairão da EMEF Menino Deus serão matriculados na EE Angelo Nadim.
Dando sequência foi apresentado as obras do PAR, sendo duas escolas PROINFÂNCIA – Jaime e Parque
das Emas, 1.317,99 m² área, capacidade de atendimento de até 376 crianças, escola de 12 salas – Vida
Nova, com quadra 3.228,08 m² área, capacidade de atendimento de até 780 alunos, em dois turnos, foi
apresentado também fotos da planta baixa e fotos de como será a instituição de ensino, foram apresentadas
as obras com convênio do estado, sendo elas: Escola Tarsila do Amaral, terá uma Área construída total de
4.392,53 m²,com 18 salas, localizada no Bairro Damásio. Foram apresentadas fotos da escola, fotos da
planta baixa, com relação a esta obra Katia comentou que a Secretaria está entrando em contato com o
representante do Estado, através do Sr. Alan para que seja depositado o valor combinado a empresa para
retomar as obras, pois a licitação está ainda em andamento e caso seja necessário será chamado a empresa
que ficou em segundo lugar na licitação para dar continuidade na obra. O conselheiro Wellington falou sobre
a polêmica que foi gerada ano passado com relação a obra. A presidente Michelene também destacou sobre
uma solicitação feita junto à SEDUC, através da comissão de reordenamento de matrículas para ampliação
da EE Angelo Nadim, com a construção de novas salas de aula para ampliar o atendimento de crianças no
período diurno. Kátia também apresentou as obras que estão sendo executadas com recursos próprios,
sendo apresentado a ampliação da Padaria Municipal, cuja área existente é de 325.61m², e a área de
ampliação será de 328,88m², tendo uma área Total: 657,13 m². Também foi apresentada a ampliação da
E.M. Fredolino Vieira Barros, que terá uma área construída no total de 1.816,18 m², foram apresentadas a
planta baixa, localização e fotos. Também será revitalizado o condomínio rosa para a criação de um Centro
de Educação Infantil que se chamará Paulo Freire, que terá uma área construída total de 1.600 m², foram
apresentados fotos, localização e planta baixa. Destacou-se ainda a ampliação do CEI Balão Mágico, que
passará a ter um área construída no total de 1.214,92 m². Findando a pauta do dia, a presidente agradeceu
a presença de todos deu por encerrada a reunião, solicitando aos conselheiros que pegassem na cesta um
mimo em comemoração ao dia do trabalho. Nada mais havendo, encerro a presente ata que segue assinada
por mim, Secretária Executiva e a presidente deste colegiado. Estiveram presentes Joyce Seawright Rowe,
Izana Néia Zanardo, Eliana Aparecida Gonçalves Simili, Flávio Luiz Gardim de Almeida, Alessandro Batista
Mendes, Paulo Cesar Angeli, Cléia Cândida Rodrigues Belmont, Neide Faixo dos Santos, Wellington dos
Santos Coelho, Moacir Juliani, Fernando Cezar Orlandi, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, Geane
Ribeiro Costa, Isac Justino Ribeiro, Kátia Cantão Mundim, Neri Severo Malheiros e Magali Pipper Vianna.
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