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

Ata 08/2020
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às sete horas e trinta minutos, via
videoconferência pelo Google Meet, 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 participação de todos e
destacando que fora enviado previamente por e-mails os documentos que nortearam
a presente reunião, sendo eles: Pauta; Ata 07/2020; Portaria nº 1.013, de 10 de junho
de 2020 - que dispõe sobre a Reorganização do Calendário Escolar das Instituições
de Ensino pertencentes à Rede Municipal para o Ano de 2020; Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional Nº 42, DE 2020 que prorrogada pelo período de
sessenta dias as “normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do
ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020";
Decreto nº 4.865, de 28 de junho de 2020 que estabelece restrições temporárias
durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e dá outras providências; Guia
UNCME: Educação em tempos de pandemia - direitos, normatização e controle social;
Resultado parcial da II Pesquisa com os pais ou responsáveis dos alunos matriculados
na rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde - MT. Em seguida a presidente
destacou que a Ata 07/2020 foi encaminhada por e-mail para leitura e aprovação,
tendo onze manifestação via e-mail favorável à aprovação, sendo sugerido correção
por parte do conselheiro Alessandro Batista Mendes, que foi retificado pela equipe
técnica, tendo auxílio da conselheira Jóice Martinelli Munhak. Na sequência a
presidente solicitou dispensa da leitura dos informes, considerando que os mesmos
estão sendo realizados semanalmente, através do grupo de WhatsApp e via e-mail. A
sugestão foi acatada pelos participantes, no entanto, a presidente, apenas destacou
o recebimento do Ofício Circular nº 006/2020 da UNCME/MT, solicitando do colegiado,
cópias dos instrumentos aprovados pelo Conselho referente as medidas educacionais
do Sistema Municipal de Ensino em relação a educação em tempo de pandemia e
reestruturação do calendário escolar, sendo encaminhado para UNCME/MT a cópia
da Resolução Normativa 01/2020/CME/LRV e do Parecer 03/2020/CME/LRV. Dando
continuidade, nas matérias de apreciação, foi apresentado o número de alunos do
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Sistema Municipal de Ensino, fazendo um comparativo entre os meses de fevereiro e
julho, sendo que em fevereiro havia 11.911 (onze mil, novecentos e onze alunos)
matriculados no Sistema, dos quais 11.248 (onze mil, duzentos e quarenta e oito) da
rede municipal e 663 (seiscentos e sessenta e três) da rede privada. Já no presente
mês, consta no Sistema Municipal de Ensino 12.224 (doze mil, duzentos e vinte e
quatro) alunos, sendo 11.659 (onze mil, seiscentos e cinquenta e nove) da rede
municipal e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) da rede privada. Diante dos dados, o
colegiado observou a diminuição do número de alunos na rede privada e o aumento
de alunos na rede municipal, fato que se dá em virtude da pandemia. O colegiado
destacou ainda a preocupação da emissão de transferência sem atestado de vagas,
pois dependendo da situação, é possível acontecer casos em que o aluno em idade
obrigatória fique fora da escola, principalmente na educação infantil. O assunto foi
amplamente discutido pelo colegiado, sendo deliberado pelo envio de ofício circular
para as instituições do Sistema Municipal de Ensino, Conselho Tutelar e Secretaria
Municipal de Educação, informando sobre os cuidados a ser observado na emissão
de transferência sem atestado de vagas, de modo a garantir a matrícula do aluno. Na
sequência da pauta, a presidente apresentou a Portaria nº 1.013, de dez de junho de
dois mil e vinte que dispõe sobre a Reorganização do Calendário Escolar das
Instituições de Ensino pertencentes à Rede Municipal para este ano, apresentou o
Decreto 4.865 que em seu Art. 7º fala da suspensão das aulas, e destacou ainda que
a Resolução Normativa 01/2020 do CME/LRV prevê 25% (vinte e cinco por cento) de
dias letivos para oferta de aulas remotas, o que corresponde a 50 (cinquenta) dias
letivos, e, que até o momento já foram realizados 47 (quarenta e sete) dias de aulas
remotas, sendo necessário rever a resolução, havendo a possibilidade de aumentar a
oferta das aulas remotas, pois no momento não há condições de retorno das aulas
presenciais. A presidente destacou ainda que o assunto também foi amplamente
debatido no II Fórum Nacional dos Presidentes dos Conselhos de Educação, no qual
a equipe técnica do CME/LRV participou. A presidente também apresentou para
apreciação da plenária, o Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional Nº 42,
DE 2020 que prorrogada pelo período de sessenta dias as “normas excepcionais
sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas
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para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020"; e o Guia UNCME: Educação em tempos de
pandemia - direitos, normatização e controle social, além do Resultado parcial da II
Pesquisa com os pais ou responsáveis dos alunos matriculados na rede municipal de
ensino de Lucas do Rio Verde – Mato Grosso. Todos os documentos foram
amplamente debatidos pelos conselheiros, sendo deliberado pela plenária por
unanimidade pela manutenção das atividades remotas e pela reativação da comissão
especial composta pelas conselheiras Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Izana Néia
Zanardo, Jóice Martinelli Munhak e Neide Faixo dos Santos, que elaborou a
Resolução Normativa 01/2020 do CME/LRV, a qual realizará a revisão da referida
resolução. A plenária deliberou ainda pelo envio de ofício para a Secretaria Municipal
de Educação dando ciência do parecer favorável do colegiado quanto manutenção
das atividades remotas pelas instituições do Sistema Municipal de Ensino. Outra
questão abordada pelo colegiado foi quanto ao prazo para as instituições do Sistema
Municipal de Ensino protocolarem o calendário escolar e PPP revisados, junto ao
Conselho Municipal de Educação, sendo destacado que o mesmo será de sessenta
dias, a contar da data de oficialização do CME junto as instituições. Já as escolas que
irão passar por processo de Renovação de Autorização de Funcionamento,
permanece o prazo previsto na legislação vigente. A presidente informou ainda que
na próxima semana as comissões especiais que estão revisando o Regimento Interno
e Resolução Normativa 01/2015 retomarão seus estudos e que manterá o colegiado
informado das ações realizadas pela equipe técnica e comissões especiais
semanalmente, via WhatsApp e e-mail. Estando concluída a pauta do dia, a presidente
deu por finalizada a reunião. Nada mais havendo, encerro a presente ata que segue
assinada por mim, Secretária Executiva e a Presidente do Colegiado. Participaram:
Neide Faixo dos Santos, Paulo Cesar Angeli, Joyce Seawirght Rowe, João Edson de
Sousa, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, Zulma Medeiros Viola, Vilma Alves
dos Santos, Jóice Martinelli Munhak, Fabrícia Trindade Campos, Izana Néia Zanardo,
Andreia Pedrassani Ottoni Gugel, José Wanderlei Gonçalves Viana, Alessandro
Batista Mendes, Claudia Maria de Souza, Patrícia Duarte Dominício, Eneide Rezende,
Isac Justino Ribeiro, Angélica Pommer Schwinn e Magali Pipper Vianna.
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