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

Ata 07/2018
Aos nove dias do mês de agosto 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 de mais uma
reunião ordinária do pleno. A presidente do colegiado, senhora Michelene
Rufino Amalio Araújo de Britto, iniciou agradecendo a presença de todos e
dando boas-vindas a senhora Cléia Candida Rodrigues Belmont, conselheira
suplente representante da OAB. Em seguida a presidente justificou a ausência
dos conselheiros Letícia Michele Raabe, Joice Martinelli Munhak, Rannier Felipe
Camilo, Eliana Dias Mendes, Silvania Geller, Tais Naiara Alves Guido, Patrícia
Duarte Dominicio e Jonas Éder Cerbaro. Na sequência a presidente solicitou a
conselheira Eliana Aparecida Gonçalves Simili que realizasse a leitura da ata
06/2018, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade a presidente
apresentou nos informes todos os ofícios recebidos e enviados elencados na
pauta, expondo-os à apreciação da plenária. Informou ainda sobre os eventos
e reuniões que este conselho realizou e participou no presente mês, dentre eles
a realização das visitas de inspeção dos conselhos do CAE, FUNDEB e CME
nas instituições do Sistema Municipal de Ensino até a presente data. Salientou
da importância dos trabalhos realizados pelos conselhos do CAE e FUNDEB, e
da parceria estabelecida através da Comissão Especial do Controle Social, pois
tem permitido ao CME acompanhar plenamente a atuação dos demais
conselhos, de acordo com o que estabelece a lei, além de fortalecer as ações
desempenhadas como órgãos de controle social, a que se destinam esses
colegiados, elencou a participação do CME/LRV na comissão de
implementação da BNCC no município e no XIII Encontro Estadual da UNCME
realizado em Sinop nos dias onze e doze de julho. A presidente fez ainda a
prestação de contas do bazar de livros do CME, informando que na data da
última plenária havia em caixa o valor $13,74 e que no período de 06/07 a 09/08
foram vendidos 14 exemplares, arrecadando o valor de $140,00, totalizando
uma receita no valor de $153.74. No mesmo período houve os seguintes gastos:
$39,00 com água; $41,32 com o almoço do motorista que fez o translado dos
conselheiros para Sinop; $176,87 com material para montagem do Kit para o
Dia dos Pais, totalizando uma despesa de $257,19. Dando continuidade a
presidente apresentou para apreciação da plenária o ofício nº 91/2018/CME
para a SME em resposta a ouvidoria nº BAADC891596, que questionava a
legalidade da presidente do conselho ter aderido à greve, pois na tarde do dia
14/06 e no dia 15/06 o conselho estava fechado e sobre o fato da senhora Klênia
não ter pago suas horas de estágio. Assim, a presidente solicitou a conselheira
Eliana que realizasse a leitura da resposta encaminhada a SME. Na resposta
ficou evidenciado que nos dias citados o Conselho estava fechado pois a
servidora Magali Pipper Vianna cumpre jornada de 30 horas semanais, ou seja,
trabalha de segunda-feira a quinta-feira até às 11 horas e 30 minutos. Já a
servidora Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, cumpre carga horária de 40
horas, no entanto, nesses dias não estava presente em seu local de trabalho,
por dois motivos: primeiro porque tem registro de muitas horas extras
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registradas em todos os meses de trabalho, sendo comprovado pelos cartões
pontos o registro de 26 horas e 23 minutos de horas extras gerados no mês de
março; 13 horas e 13 minutos da carga horária extra do mês de abril; 35 horas
e 47 minutos de carga horária extra do mês de maio. Por esse motivo, nas datas
supracitadas no registro da ouvidoria, a mesma estava realizando compensação
de carga horária, de acordo com orientação dada a presidente no início do ano
pela assessora jurídica Thais, em consulta verbal. Além do mais, o banheiro do
Conselho Municipal de Educação, estava com encanamento entupido e o
espaço físico, apresentando a incidência de insetos e roedores (baratas,
formigas e ratos) e no dia 15/06 no período vespertino o reparo do banheiro e o
espaço físico foi detetizado pelo servidor Etelmar Vianna, que informou que o
veneno era forte e, portanto, prejudicial à saúde. Destacou-se também que a
servidora Klênia Muniz aderiu ao movimento grevista, visto que é um direito
assegurado por lei e está repondo os dias de trabalhos de mesma forma que os
demais servidores da educação, quanto as horas de estágio, foi elencado que
o fato aconteceu em um período em que a servidora não estava a serviço do
Conselho. A presidente cedeu o espaço para que a servidora Klênia Muniz
fizesse suas considerações com relação a sua situação do estágio, sendo
relatado pela mesma que na ocasião de seu período de estágio foi feito um
acordo entre a então secretária de Educação, senhora Elaine Benetti Lovatel e
o secretário adjunto, senhor Dario José Munhak para que o estágio fosse
realizado. Assim, foi destacado pelos conselheiros que a realização do estágio
é amparado por lei federal, não tendo o que questionar. Além disso, o
conselheiro Wellington dos Santos Coelho ressaltou que o poder executivo
deveria criar um decreto de modo a padronizar o cumprimento das horas
destinada ao estágio, para sanar estas problemáticas. A presidente destacou
seu descontentamento em relação a situação, pois no período da greve além
de estar trabalhando, ainda realizou visita de averiguação de denúncia nas
instituições que estavam em funcionamento, acompanhada dos conselheiros
José Marcos de Sousa e Lucinete da Silva Pereira Dallabrida, além disso, as
horas extras geradas se dá em função a grande demanda de trabalho gerada
pois a equipe técnica desse colegiado trabalha em função das ações do CAE,
CME,FUNDEB e Fórum Municipal de Educação. A presidente informou ainda
que foi alertada com relação aos horários dos servidores que atuam no órgão,
de modo a observar o cumprimento de sua carga horária semanal, de modo que
não exceda. Na sequência a presidente informou que na última reunião da
Câmara da Educação Infantil foi solicitou pelos membros que fosse convidado
o Promotor de Justiça para participar da próxima reunião da Câmara de modo
e elucidar algumas dúvidas em relação as leis que regem a legalidade das
brinquedotecas, mediante esta solicitação foi feito o convite ao Promotor
Leonardo que se colocou à disposição, porém, o mesmo está de férias, e assim
que retornar ao trabalho fará o agendamento da reunião, por isso a data da
próxima reunião da Câmara da Educação Infantil, será reagendada de acordo
com a disponibilidade de agenda do promotor. Em seguida a presidente elencou
ainda, que foi criada uma comissão para pensar nas ações que serão
necessárias para a implementação da BNCC no município e passou a palavra
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para a conselheira Izana Néia Zanardo, visto que a mesma está coordenando
esse trabalho como representante da SME, a conselheira discorreu sobre ações
já realizadas até o momento como palestras, estudos com professores e equipe
gestora e reuniões da comissão. E falou ainda sobre o cronograma de ações
que ainda devem ser executadas até dezembro do presente ano. Destacou que
haverá um encontro para orientar os professores, e que entre os meses de
agosto a outubro será reelaborada a proposta curricular a luz da BNCC, e em
seguida, será encaminhada para o Conselho para normatização. Em seguida a
presidente elencou que paralelo aos estudos da BNCC pelos professores, o
conselho também terá que efetuar seus estudos para realizar a normatização
desse documento, assim, deliberou-se pela formação de uma comissão
especial para esse fim, sendo a mesma composta pelos seguintes conselheiros:
Joice Martinelli Munhak, Carlos Roberto Casagrande, Eliana Aparecida
Gonçalves Simili e Lucinete da Silva Pereira Dallabrida. A comissão se reunirá
toda sexta-feira das 13 às 15 horas. Na sequência foi deliberado pela
composição da comissão especial para estudo e parecer do processo de
Credenciamento e Renovação de Autorização da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Erico Veríssimo pelos conselheiros Tiago Luiz Moro e Juliana
Gonçalves de Souza França. E para estudo e parecer da Escola Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental São Cristóvão, os conselheiros
Elizabete dos Santos Torres e Flávio Luiz Gardim de Almeida. Findando a
reunião, a presidente agradeceu a presença de todos e juntamente com a
equipe técnica do CME prestou uma homenagem aos conselheiros que são
pais, por ocasião do Dia dos Pais, presenteando-os com uma singela
lembrancinha. Nada mais havendo, encerro a presente ata que será assinada
por mim, pela assessora técnica e a presidente deste colegiado. Estiveram
presentes, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, Juliana Gonçalves de
Souza França, Paulo Cesar Angelli, Cleia Candida Rodrigues Belmont, Nelso
Antônio Bordignon, Flávio Luiz Gardim de Almeida, Izana Néia Zanardo, José
Marcos de Sousa, Tiago Luiz Moro, Isac Justino Ribeiro, Jakelyne Fernanda
Martins Coêne, Wellington dos Santos Coelho, Elizabete dos Santos Torres,
Magali Pipper Vianna, Klênia Muniz, Lucinte da Silva Pereira Dallabrida e
Cristiani Dias de Oliveira Lima.
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