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Aos dez dias do mês de outubro 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, Flávio Luiz Gardim de Almeida,
Alessandro Batista Mendes, Fernando Cezar Orlandi, Jakelyne Fernanda Martins Coêne,
Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Silvania Geller e Patrícia Duarte Dominício. Em seguida
solicitou que a conselheira Eliana Aparecida Gonçalves Simili realizasse a leitura da ata nº
10/2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade a presidente do
colegiado apresentou os informes do dia registrado na pauta, e passou para as matérias de
apreciação, destacando os seguintes itens: 1) Publicação das Portarias 12,13,14 e 15 designando
os conselheiros para comporem as comissões especiais, responsáveis por análise, parecer e
relatores dos processos de credenciamento e renovação de autorização de funcionamento das
instituições: CEI Balão Mágico, EMEF Caminho para o Futuro, Centro Integrado Educar e Colégio
Dois Mil. 2) Apresentação do Edital 001/2019 referente ao Processo de Escolha dos Gestores
Escolares da Rede Municipal de Ensino/LRV/MT – Gestão 2020/2021 e publicação em Diário oficial.
3) Apresentação do Edital 002/2019 referente ao Processo de Escolha dos Coordenadores
Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino/LRV/MT – Gestão 2020/2021 e publicação em Diário
oficial. 4) Apresentação da Portaria nº 002/2019 de 01 de outubro de 2019 que designa membros
para composição da Comissão Eleitoral exercício de 2019 da UNCME Nacional. 5) Apresentação da
Portaria nº 1159 de 03 de setembro de 2019, nomeando membros para comporem a Comissão de
Acompanhamento dos Processos para escolhas dos Gestores Escolares e Coordenadores
Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino-LRV/MT, Gestão 2020/2021. 6) Apresentação do Ofício
nº 660/2019/SME, solicitando posicionamento sobre a Minuta de Resolução Normativa que trata do
cancelamento automático de matrícula na educação infantil (creche) dos alunos de 0 a 3 anos por
não comparecimento injustificado na Instituição de Ensino pertencente a Rede Pública Municipal de
Ensino de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A presidente informou que a Câmara de Educação
Infantil registrou consulta junto à UNCME, referente ao assunto, porém até o momento o colegiado
não obteve a resposta, e que após o recebimento da mesma dará ciência à SME. 7) Apresentação
do Parecer Orientativo 03/2019 referente ao Processo de Credenciamento e Renovação Autorização
de Funcionamento da EMEF Caminho para o Futuro, protocolado junto a instituição em 02/10/2019.
8) Apresentação do Parecer Orientativo 04/2019 referente ao Processo de Credenciamento e
Renovação Autorização de Funcionamento do CEI Balão Mágico protocolado junto a instituição em
08/10/2019. 9) Apresentação da visita de inspeção na Creche Municipal Irmãs Carmelitas de
Vedruna. Foi feita a apresentação da visita através dos registros fotográficos, sendo destacado pelos
conselheiros a ausência do laudo técnico do corpo de bombeiros, tomadas sem proteção, localização
do bicicletário e documentação original arquivada nas pastas dos servidores. 10) Apresentação da
visita de inspeção na Creche Municipal Anjo da Guarda. A apresentação da visita foi realizada pelos
conselheiros Paulo Cesar Angeli e José Wanderlei Gonçalves Viana através dos registros
fotográficos, sendo destacado pelos conselheiros a ausência do laudo técnico do corpo de
bombeiros. Dando continuação, passou-se para as matérias de deliberação, sendo: 1) A
apresentação do Processo de Renovação de Autorização de Funcionamento do CEI Pequeno
Príncipe foi realizada pela conselheira Neide Faixo dos Santos, relatora do processo, através da
leitura do Parecer e apresentação dos registros fotográficos, sendo destacado pela comissão
especial a ausência do laudo técnico do corpo de bombeiros e emitindo seu parecer favorável a
renovação de autorização de funcionamento da instituição para o período de 01/01/2020 a
31/12/2023, voto esse acompanhado pela plenária por unanimidade. 2) Apresentação do Processo
de Credenciamento e Renovação de Autorização de Funcionamento do CI Educar, realizado pelo
conselheiro Wellington dos Santos Coelho, membro da comissão especial, através da leitura do
Parecer e apresentação dos registros fotográficos, e emitindo o parecer favorável da comissão
quanto ao credenciamento da instituição no Sistema Municipal de Ensino e a renovação de

autorização de funcionamento da instituição para o período de 01/01/2020 a 31/12/2023, voto esse
acompanhado pela plenária por unanimidade. 3) Apresentação do Parecer Deliberativo referente ao
Vale Creche, o presidente da Câmara da Educação Infantil, professor Paulo realizou a leitura do
Parecer Deliberativo, que logo após amplamente debatido pela plenária, deliberou-se por
contextualizar no parecer o que compete a assistência social. 4) Apresentação da revisão da
Resolução Normativa 01/2019, de acordo com as sugestões elencadas pela SME através do ofício
631/2019/SME, as quais foram amplamente discutidas e acatadas pela Câmara de Educação Infantil
e aprovada por pela plenária, sendo aprovada ainda a inclusão de um capítulo sobre o PDE, na
referida resolução normativa, de modo a atender as recomendações do Tribunal de Contas.

Concluída a pauta do dia, a presidente do colegiado agradeceu mais uma vez a presença
de todos, distribuiu um mimo aos aniversariantes do mês, aos professores e funcionários
públicos em comemoração aos seus respectivos dias, logo após 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,
Joyce Seawrght Rowe, Eliana Aparecida Simili, Izana Néia Zanardo, Isac Justino Ribeiro,
Moacir Juliani, Paulo Cesar Angeli, Lucinete da Silva Pereira Dallabrida, Michelene Rufino
Amalio Araújo de Britto, Mariza Remor, Ellen Loize Morais Nascimento, José Wanderlei
Gonçalves Viana, Tiago Luiz Moro, Wellington dos Santos Coelho, Angélica Pommer
Schwinn e Magali Pipper Vianna.

