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

Ata 11/2020
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às sete horas e trinta
minutos, reuniram-se os membros do colegiado em sessão extraordinária do pleno,
por meio do Google Meet, para tratar dos processos de credenciamento e renovação
de autorização de funcionamento da Creche Municipal Menino Jesus e Centro de
Educação Infantil Aquarela. A presidente do colegiado, senhora Michelene Rufino
Amalio Araújo de Britto, iniciou agradecendo a disponibilidade dos participantes e
justificou a ausência dos conselheiros Rannier Felipe Camilo, Izana Néia Zanardo e
João Edson de Sousa. Em seguida, destacou que os documentos a serem
apreciados e deliberados pela plenária, foram encaminhados com antecedência por
e-mail para leitura prévia e que a Ata 10/2020 foi aprovada por e-mail. Dando
seguimento, a presidente informou que o processo de Credenciamento e Renovação
de Autorização de Funcionamento da Creche Municipal Menino Jesus foi analisado
pelos conselheiros Fernando Cezar Orlandi e Lucinete da Silva Pereira Dallabrida,
cuja apresentação será realizada pelo conselheiro Fernando Cezar Orlandi, relator
do

processo.

O

conselheiro

realizou

a

apresentação

do

Parecer

nº

06/2020/CME/LRV, destacando que ficou muito feliz com o que pode apreciar na
instituição, pois, todos os espaços estavam organizados, arejados e limpos, e que a
apresentação das salas de aulas para a comissão especial, foi realizada pela equipe
de apoio. Destacou também, que durante a visita “in loco”, verificou-se a ausência
do laudo técnico do Corpo de Bombeiros e a ausência do orientador educacional na
instituição. Após a apresentação do parecer o relator proferiu seu voto favorável ao
Credenciamento permanente da instituição no Sistema Municipal de Ensino e a
Renovação de Autorização de Funcionamento da Creche Municipal Menino Jesus,
pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2024. A plenária por sua vez, acompanhou por
unanimidade o voto do relator. Na continuidade, a presidente agradeceu a
apresentação dos conselheiros Fernando e Lucinete pelos trabalhos prestados, e,
em seguida, e destacou que o processo de Renovação de Autorização de
Funcionamento do Centro de Educação Infantil Aquarela, foi analisado pelas
conselheiras Joyce Seawright Rowe e Zulma Medeiros Viola, cuja apresentação do
processo se dará pelo Parecer nº 07/2020/CME/LRV e será realizada pela
conselheira Zulma Medeiros Viola, relatora do processo. A conselheira destacou que
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foi a primeira vez que fez análise de um processo, evidenciando a importância do
trabalho realizado, salientando que foi um momento de muito aprendizado e está à
disposição para outras visitas. Em seguida informou que após a análise dos
documentos, a comissão especial percebeu que alguns itens do PPP e Regimento
Escolar não estava de acordo com as resoluções do Conselho, sendo realizado um
momento de orientação a equipe gestora da instituição, que prontamente revisou as
pendências. Também fez um breve comentário a respeito da visita “in loco” realizada
e procedeu a apresentação do Parecer destacando que na data da visita a
instituição estava passando por reformas na estrutura física da ala nova e no
sistema de drenagem. Destacou que o prédio necessita de adequações e ampliação
da cozinha e em algumas salas de aulas, pois as mesmas são muito pequenas.
Destacou também que verificou-se a ausência do laudo técnico do Corpo de
Bombeiros, ausência do orientador educacional na instituição e que algumas pastas
dos alunos e servidores estavam com a documentação incompleta, fato já pontuado
pelo colegiado em visitas anteriores. No entanto, a relatora destacou que a equipe
gestora foi orientada a proceder a organização das pastas, de acordo com a
determinação da Resolução Normativa 03/2020/CME/LRV. Após a apresentação do
parecer a relatora proferiu seu voto favorável a Renovação de Autorização de
Funcionamento do Centro de Educação Infantil Aquarela, pelo período de
01/01/2021 a 31/12/2023. Desta forma, a plenária acompanhou por unanimidade o
voto da relatora. Concluída a apresentação, a presidente agradeceu o trabalho da
comissão especial e a participação de todos e deu por encerrada a reunião. Nada
mais havendo, encerro a presente ata que segue assinada por mim, Secretária
Executiva e a presidente deste colegiado. Participaram: Neide Faixo dos Santos,
Paulo Cesar Angeli, Joyce Seawirght Rowe, Michelene Rufino Amalio Araújo de
Britto, Alessandro Batista Mendes, Fernando Cezar Orlandi, Claudia Maria de
Souza, Lucinete Pereira da Silva Dallabrida, Fabrícia Trindade Campos, Isac Justino
Ribeiro, Wellington dos Santos Coelho, Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Angélica
Pommer Schwinn, Ellen Loize Morais do Nascimento, Eneide Rezende, Jóice
Martinelli Munhak, Zulma Medeiros Viola e Magali Pipper Vianna.
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