ATA 10/2019
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às sete horas e trinta minutos,
estiveram reunidos ordinariamente nas dependências do CME os membros do colegiado. A
presidente iniciou agradecendo a presença de todos, justificou a ausência dos conselheiros
Fabrícia Trindade Campos, Rannier Felipe Camilo, Moacir Juliani, Eliana Aparecida
Gonçalves Simili, Angélica Pommer Schwinn, Silvania Geller e Patrícia Duarte Dominício.
Em seguida solicitou que o conselheiro Wellington dos Santos Coelho realizasse a leitura da
ata nº 09/2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade a presidente do
colegiado passou a leitura dos informes, eventos realizados e participados, destacando os
seguintes pontos: 1) recebimento de convite para participar da Conferência Municipal de
Assistência Social, no dia 23/08/2019 na Câmara de vereadores, no evento a secretária
executiva do Conselho Municipal de Educação, senhora Magali Pipper Vianna representou
o colegiado; 2) recebimento do convite para participar do Ato Cívico que marca a abertura
da Semana da Pátria e a participação do colegiado na pessoa de sua presidente; 3)
Recebimento da UNCME/MT, de convite para participar do V Encontro Interestadual da
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, de 7 à 10 de outubro, em Caldas
Novas/GO; 4) Recebimento de documento da UNCME, consulta solicitando anuência dos
presidentes para assinatura da Nota “Sociedade Civil denuncia intervenção no Conselho
Nacional de Direitos Humanos”, sendo aprovado pela plenária a assinatura da UNCME da
referida nota. 5) Recebimento de ofício nº 05/2019 da Creche Irmãs Carmelitas de Vedruna,
solicitando 15 dias de prorrogação de prazo para protocolo dos documentos necessários
para Renovação de Autorização de Funcionamento da instituição de ensino, sendo
informado pela presidente que a instituição não passará por este processo de renovação de
autorização no presente ano, porém seu PPP deverá ser revisado considerando a Base
Nacional Comum Curricular e o Documento de Referencia Curricular da Educação Infantil
de Lucas do Rio Verde, sendo que o mesmo deverá ser protocolado no Conselho Municipal
de Educação até a primeira quinzena de novembro, bem como as demais instituições do
Sistema Municipal de Ensino; 6) Recebimento do requerimento de Credenciamento e
Renovação de Autorização de Funcionamento do Centro Integrado Educar e Colégio Dois
Mil; 7) Recebimento do requerimento de Credenciamento e Renovação de Autorização de
Funcionamento do CEI Balão Mágico e EMEF Caminho para o Futuro; 8) Recebimento de
ofício circular nº 574/2019/SME, convidando para participar do 1º Encontro para Construção
do Programa de Formação da Rede Municipal de Lucas do Rio Verde, no dia 28/08/2019,
no Centro de Formação, tendo a participação da equipe técnica do CME; 9) Recebimento
de convite para participar do Desfile Cívico de 7 de setembro em comemoração a
Independência do Brasil; 10) Encaminhado para publicação e publicada a Portaria
007/2019/CME que designa os conselheiros Joice Martinelli Munhak, José Wanderlei
Gonçalves Viana e Wellington dos Santos Coelho, para comporem a comissão especial que
fará análise, parecer e relatores do processo de Credenciamento e Autorização de
Funcionamento do Espaço Montessoriano Nosso Quintal; 11) Encaminhado para publicação
e publicada Portaria nº 008/2019/CME que designa os conselheiros Geane Ribeiro Costa,
Neide Faixo dos Santos e Patrícia Duarte Dominício, para comporem a comissão especial
que fará análise, parecer e relatores do processo de Renovação de Autorização de
Funcionamento do CEI Pequeno Príncipe; 12) Encaminhado para SME ofício nº
060/2019/CME/LRV, em resposta ao ofício nº 534/2019/SME, indicando as conselheiras
Geane Ribeiro Costa e Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto para compor a comissão
de Acompanhamento do Processo de Escolha de Gestores Escolares e Coordenadores
Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino; 13) Encaminhado para SME Ofício nº

061/2019/CME/LRV, solicitando posicionamento da SME, com relação a homologação da
Resolução Normativa 01/2019, que dispõe sobre a regulamentação da oferta da Educação
Infantil no Sistema Municipal de Ensino, sendo destacado pela presidente que ainda não
houve resposta do poder executivo; 14) Encaminhado para publicação e publicada Portaria
n° 009/2019/CME, de 23 de agosto de 2019, que designa os conselheiros Ellen Loize Morais
Nascimento, Jakelyne Fernanda Martins Coêne, José Wanderlei Gonçalves Viana, Moacir
Juliani, Neide Faixo dos Santos e Paulo Cesar Angeli membros do CME/LRV, a comporem
comissão especial para estudo, parecer e relatores do processo de análise da Lei nº 2.948,
de 11 de junho de 2019 que "Institui o plano de política pública vale-creche solidária, solução
em caráter de exceção, que visa ampliar a oferta de vagas de educação infantil da rede
municipal, conforme especifica e dá outras providências”; 15) Encaminhado para publicação
e publicada Portaria nº Portaria n° 010/2019/CME, de 23 de agosto de 2019, que designa
os conselheiros Jóice Martinelli Munhak, José Wanderlei Gonçalves Viana, Moacir Juliani,
Neide Faixo dos Santos e Paulo Cesar Angeli membros do CME/LRV, a comporem a
comissão especial para estudo, parecer e relatores do processo de elaboração de minuta de
projeto de lei para legalização de funcionamento de brinquedotecas no município de Lucas
do Rio Verde e posterior encaminhamento ao Poder Legislativo; 16) Encaminhado para
publicação e publicada Portaria n° 011/2019/CME, de 23 de agosto de 2019, que designa
os conselheiros da Câmara de Educação Infantil à comporem Comissão Especial para
proceder visita de inspeção nas instituições do Sistema Municipal de Ensino, a presidente
destacou que as portarias 09, 10 e 11/2019/CME publicadas são provenientes a demanda
de trabalho e deliberações da Câmara de Educação Infantil. 17) Publicado Portaria nº
007/2019/CME, de 15 de gosto de 2019, que designa os conselheiros Joice Martinelli
Munhak, José Wanderlei Gonçalves Viana e Wellington dos Santos Coelho, para comporem
a comissão especial que fará análise, parecer e relatores do processo de Credenciamento
e Autorização de Funcionamento do Espaço Montessoriano Nosso Quintal, sendo destacado
pela presidente que a comissão se reuniu para analisar o processo nos dias 22 e 29/08 e
emitiram parecer orientativo para equipe gestora, o qual já foi protocolado na instituição; 18)
Publicado Portaria nº 008/2019/CME, de 15 de gosto de 2019, que designa os conselheiros
Geane Ribeiro Costa, Neide Faixo dos Santos e Patrícia Duarte Dominício, para comporem
a comissão especial que fará análise, parecer e relatores do processo de Renovação e
Autorização de Funcionamento do CEI Pequeno Príncipe, sendo destacado pela presidente
que a comissão se reuniu para analisar o processo no 22/08 e a visita in loco será realizada
nos próximos dias; 19) Encaminhado ofício nº 64/2019/CME/LRV, solicitando carro e
motorista para realização da visita de inspeção do CME e FUNDEB na EMEIEF Fredolino
Vieira Barros. A visita foi realizada no dia vinte e oito de agosto, acompanhados da
Conselheira Tutelar, senhora Marcella Xavier de Carvalho Chaves, sendo destacado pelos
conselheiros a ausência de comprovante de residência e cópia da carteira de vacinas nas
pastas dos alunos e comprovante de residência e termo de posse de concurso nas pastas
dos servidores. Também foi apontado a quantidade de entulhos no pátio da instituição,
desorganização dos almoxarifados, irregularidade do botijão de gás e lavanderia na cozinha,
sendo que tal apontamento persiste desde o ano de 2016. Destacaram ainda que a
instituição está passando por ampliação, com a construção de dez novas salas de aula,
banheiros e vestiário próximos da piscina e ampliação da cozinha, o relator destacou que no
ato da visita orientou a gestora para ter um olhar mais atento em relação a higienização e
organização do espaço físico. 20) Prestação de contas referente a venda dos livros do bazar
no mês de agosto, sendo vendidos seis exemplares, a dez reais cada, totalizando sessenta
reais, e um gasto de treze reais com água, tendo em caixa quarenta e sete reais. 21)

Deliberado pela composição de comissões especiais para análise dos processos de
credenciamento e renovação de autorização de funcionamento das instituições de ensino,
de acordo com o que segue: a) comissão especial para análise, parecer e relatores do
processo de credenciamento e renovação de autorização de funcionamento do CEI Balão
Mágico, composta pelos conselheiros: Vilma Alves dos Santos, Joice Martinelli Munhak e
José Wanderlei Gonçalves Viana; b) comissão especial para análise, parecer e relatores do
processo de credenciamento e renovação de autorização de funcionamento da EMEF
Caminho para o Futuro, sendo composta pelos conselheiros: Fernando Cesar Orlandi e
Alessandro Batista Mendes; c) comissão especial para análise, parecer e relatores do
processo de credenciamento e renovação de autorização de funcionamento do Centro
Integrado Educar, composta pelos conselheiros: Wellington dos Santos Coelho, Jakelyne
Fernanda Martins Coêne e Fabrícia Trindade Campos; d) comissão especial para análise,
parecer e relatores do processo de credenciamento e renovação de autorização de
funcionamento do Colégio Dois Mil, composta pelos conselheiros: Wellington dos Santos
Coelho, José Wanderlei Gonçalves Viana e Jakelyne Fernanda Martins Coêne. Concluída a
pauta do dia, a presidente do colegiado agradeceu mais uma vez a presença de todos,
distribuiu o mimo as aniversariantes do mês, conselheira Ellen Loize Morais Nascimento e
conselheiro Paulo Cezar Angeli e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo, encerro
a presente ata que segue assinada por mim, secretária executiva e pela presidente do
colegiado. Estiveram presentes: Neide Faixo dos Santos, Lucinete da Silva Pereira
Dallabrida, Vilma Alves dos Santos, José Wanderlei Gonçalves Viana, Wellington dos Santos
Coelho, Alessandro Batista Mendes, Mariza Remor, Ellen Loize Morais Nascimento, Isac
Justino Ribeiro, Cléia Candida Rodrigues Belmont, Fernando Cezar Orlandi, Geane Ribeiro
Costa, Paulo Cesar Angeli, Izana Néia Zanardo, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto,
Magali Pipper Vianna, Jakelyne Fernanda Martins Coêne e Jóice Martinelli Munhak.

