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Aos vinte dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 

quinze horas e quinze minutos, reuniram-se na secretaria municipal de 

educação os membros do Conselho Municipal de Educação, juntamente 

com a secretária a municipal de educação.  Professor Enos inicia a reunião 

dando as boas vindas aos novos conselheiros e pede a leitura da ata anterior 

para dar continuidade a reunião com a pauta de hoje. Após lida ata foram 

feitas alguns ajustes de nomes e esclarecimentos sobre os ofícios citados na 

ata anterior, Enos esclarece sobre os ofícios recebidos, o oficio retificado 

enviado pelas a escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, constando os 

representantes de pais e mães escolhidos pelo conselho deliberativo, oficio 

nº151/2017, sendo titulares Maria Lucia Fernandes de Oliveira tendo 

suplente o magno Aparecido Reato, Titular Vânia Pellozzo Rodrigues e seu 

suplente senhor Jair Moraes. Outro ofício recebido nº 080/2017, constando 

os representantes da secretaria, titulares Flávia Ferreira Muniz; Claudiane 

Eidt Bertol e Elizabete Marta Krebs Lopes, sendo suplentes: Celso Luiz 

Cardoso, Rosa Amélia Caccia e Maria de Lourdes de Carvalho Breves. O 

presidente do Conselho continua a reunião explicando aos demais sobre o 

decreto 045 de 22 de agosto de 2017, que nomeia os membros do CME, 

ressaltando a importância da criação do conselho e sua atribuição na rede 

municipal de educação, faz a leitura do decreto, pede para retificar alguns 

nomes que contam no decreto, em seguida junto aos demais membros 

organiza o cronograma de reuniões, a secretaria afirma que será 

encaminhado às instituições que tem representantes do conselho, um oficio 

constando sua representatividade e cronograma para que possa justificar 

sua presença às reuniões. Prof. Enos ainda deixa claro que a participação 

dos membros nas reuniões é garantida por lei e firma com os membros as 

datas para reuniões: mês de setembro dia 28, mês de outubro dia 26 e 

novembro dia 30. Professor Enos propõe reunião extraordinária entre as 

próximas agendadas para leitura e aprovação do Regimento do Conselho 

Municipal de Educação e eleição de presidente, vice presidente e 

secretário, fica acertado que a reunião extraordinária será dia 14 de 

setembro, ás 16 horas. Professor Enos sugere que encaminhe uma cópia do 

regimento aos membros para que adiante suas leituras em relação a 

próxima pauta. A Secretária Flávia confirma e-mails dos membros para que 

seja encaminhado o regimento por e-mail. O presidente dispõe aos demais, 

principalmente aos novos representantes, tempo para perguntas e 



esclarecimentos. A secretária fala do ofício recebido do Conselho Estadual 

de Mato Grosso, sobre formação nesta semana para gestores que acontecerá 

dia 24 e 25 na câmara de vereadores, 23, 24 e 25 formação para professores 

sobre as OCs no CEFAPRO. O presidente ainda propõe que seja 

encaminhado um ofício a cada membro do mandato anterior, agradecendo 

sua contribuição e comunicando de forma oficial o fim de seu mandato. 

Nada mais a constar, eu Rosa Amélia Caccia, lavro a presente ata. 

 


