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              ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

              CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                 MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 
 

 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na Secretaria 

Municipal de educação, reuniram-se os novos membros do Conselho Municipal de 

educação – Titular da Secretaria de Educação: Neila Moreira dos Santos Bouzada; 

Representante da Secretaria Municipal de Educação - Titular: Djenane  Sibyl 

Tomaz Oliveira e  Suplente: Rosangela Aparecida de Oliveira Lima Fonseca; 

Representante do corpo Docente da Rede Municipal de Ensino - Titular: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Suplente: Patrícia Ramos Salles; Representante do corpo 

Docente da Rede Estadual de Ensino - Titular: Alessandra do Nascimento Celestino e 

Suplente: Leonardo dos  Santos Araújo; Representante da Associação de apoio a 

Escola da Rede Municipal de Ensino - Titular: Jacqueline Carneiro Leal e Suplente: 

Suelen Fernandes Guimarães Melo; Representante da Rede Particular de Ensino - 

Titular: Daniel Coelho Bittencourt e Suplente: Lívia Mendes Coelho; Representante 

da Câmara Municipal de Vereadores - Titular: Carlos Eduardo Magdalena Pereira e 

Suplente: André Aguiar Moreira; Representante do corpo Inativo - Titular: Juçara 

Aparecida de Souza Pedroso e o Prefeito Municipal Alessandro Cronge Bouzada para 

Posse deste Colegiado cujo mandato compreende de agosto de dois mil e dezessete à 

agosto de dois mil e vinte e um. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente Ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, sete de agosto de dois mil e 

dezessete.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho 

Municipal de Educação em sessão ordinária, às dezessete horas, no auditório da 

Secretaria Municipal de educação, estando presentes os seguintes conselheiros:Neila 

Moreira dos Santos Bouzada, Djenane  Sibyl Tomaz Oliveira,Rosangela 

Aparaecida de Oliveira Lima Fonseca, Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Patrícia Ramos Salles, Alessandra do Nascimento Celestino, Leonardo dos  Santos 

Araújo, Jacqueline Carneiro Leal, Suelen Fernandes Guimarães Melo, Daniel 

Coelho Bittencourt, Lívia Mendes Coelho, Carlos Eduardo Magdalena Pereira, 

André Aguiar Moreira e Juçara Aparecida de Souza Pedroso.Nesta reunião foram 

eleitos o presidente, o vice-presidente e a secretária executiva deste colegiado. Os 

conselheiros presentes puderam manifestar o desejo de ocupar a presidência e a vice-

presidência. A professora Sabrina de Carvalho Soares Albino gostaria, mas se diz 

impossibilitada pelo horário de trabalho. As professoras Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

e Alessandra do Nascimento Celestino manifestaram o desejo de ser presidente deste 

colegiado. Seguiu-se a votação aberta: a professora Djenaine recebeu os votos dos 

conselheiros Carlos Eduardo Magdalena Pereira, Juçara Aparecida de Souza Pedroso e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada; a professora Alessandra do Nascimento Celestino, 

os votos dos conselheiros Sabrina de Carvalho Soares Albino e Daniel Coelho 

Bittencourt. A conselheira Jacqueline Carneiro Leal se absteve do voto. Desta forma, foi 

eleita presidente deste colegiado a professora Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, os 

conselheiros presentes, por unanimidade, elegeram para vice-presidente a professora 

Alessandra do Nascimento Celestino. A presidente, professora Djenaine Tomaz, indicou 

a professora Cristyani Mendes de Sousa para secretária executiva deste colegiado, a 

indicação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Também 

estabeleceram que as reuniões ordinárias acontecerão na segunda terça-feira de cada 

mês, às quatorze horas, no auditório da Secretaria Municipal de educação. A palavra 

ficou aberta aos conselheiros presentes que, de maneira informal, externaram o motivo 

que os impulsionou a participar deste colegiado. Após este momento foi lida uma 

mensagem de união e motivação e a Secretária Municipal de Educação, Neila Bouzada, 

fez um breve relato das ações realizadas pela Secretaria Municipal até a presente data. A 

presidente distribuiu cópia do Regimento Interno do Conselho Municipal,foi realizada a 

leitura. Em seguida fez saber aos demais a urgência na finalização da autorização de 

funcionamento da Creche, na faixa etáriade dois anos, tendo em vista que o Parecer e a 

Portaria já foram redigidos pelos conselheiros anteriores, faltando terminar a montagem 
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do processo e esclarecer se tais documentos já foram publicados. Decidiu-se que seriam 

convidados o vice-presidente e um conselheiro para que sejam tomadas as providências 

necessárias e o processo possa ser arquivado. A presidente Djenaine Tomaz fez saber 

aos presentes que, amanhã, dia quinze de agosto, sediaremos a IV Reunião Ordinária da 

Coordenação Regional Sudoeste I, estando todos convidados para participar. Nada mais 

havendo a constar, lavrei a presente Ata que dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze de 

agosto de dois mil e dezessete.XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 

reuniu-se o Conselho Municipal de Educação em sessão extraordinária, no auditório da 

Secretaria Municipal de Educação, estando presentes os seguintes conselheiros: 

Djenaine  Sibyl Tomaz Oliveira, Sabrina de Carvalho Soares Albino, Patrícia 

Ramos Salles, Alessandra do Nascimento Celestino, Jacqueline Carneiro Leal, 

Daniel Coelho Bittencourt, Carlos Eduardo Magdalena Pereira, e Juçara 

Aparecida de Souza Pedroso; as professoras: Natália Alves Oliveira e Fernanda 

Aparecida Medeiros. De acordo com a Pauta da reunião, a presidente Djenaine 

apresentou o Processo nº 2017/3/2023 do Colégio Cenecista Sul Paraibano com o 

Parecer e a Portaria, concluídos pelo antigo grupo de conselheiros, que deverá ser 

encaminhado para publicação. Fica registrado que o conselheiro Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira necessitou ausentar-se da reunião, tendo justificado sua saída. Fez a 

leitura do ofício SEDUC/ADM nº 123 no qual a Secretaria Municipal de Educação 

solicita representantes deste colegiado para compor algumas comissões em substituição 

aos antigos conselheiros e publique-se nova Portaria. Os conselheiros presentes que 

sentiram o desejo de compor tais comissões manifestaram sua vontade aos demais e 

decidiu-se a representação do Conselho nas seguintes Comissões: do Fórum Municipal 

de Educação: Alessandra do Nascimento Celestino, Jacqueline Carneiro Leal e Sabrina 

de Carvalho Soares Albino; da Comissão de Aperfeiçoamento da gestão democrática: 

Alessandra do Nascimento Celestino; da Comissão para estudos e implantação de um 

terço hora atividade para professores da Rede Municipal de Ensino: Sabrina de 
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Carvalho Soares Albino; da Comissão de gestão do plano de carreira dos profissionais 

do Ensino Público da Educação Básica do município de Paraíba do Sul: Jacqueline 

Carneiro Leal.Apresentou o Sistema Municipal de Ensino e o Regimento Escolar 

encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação com alterações feitas por comissão 

nomeada para apreciação dos membros deste colegiado e posterior validação. Quanto ao 

Regimento Escolar, a Secretária Executiva Cristyani Mendes sinalizou a necessidade de 

se regulamentar a Matriz Curricular do segundo segmento do ensino fundamental para 

normatizar no Regimento a alteração realizada no ano letivo de dois mil e quatro, de 

acordo com Deliberação deste órgão. Os conselheiros questionaram sobre o orçamento 

destinado a este colegiado, demonstraram a necessidade de saber se tal orçamento está 

incluído no Orçamento Municipal; sugeriram que, para melhor andamento das reuniões, 

a Pauta seja compartilhada no grupo do whatsapp e que seja criando um grupo no e-

mail. Também foi sugerido que seja retomada, por este colegiado, a discussão sobre um 

terço hora-atividade que foi iniciada pelos antigos conselheiros.Iniciou-se a apreciação 

do Sistema Municipal de Ensino. Para agilizar os trabalhos deste colegiado, sugeriram 

que as reuniões sejam realizadas quinzenalmente. Nada mais havendo a constar, eu, 

Cristyani Mendes de Sousa, Secretária Executiva deste Colegiado, lavrei a presente Ata 

que dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e nove de agosto de dois mil e 

dezessete.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho 

Municipal de Educação em sessão ordinária, às quatorze horas, no auditório da 

Secretaria Municipal de educação, estando presentes os seguintes conselheiros:Neila 

Moreira dos Santos Bouzada, Djenane  Sibyl Tomaz Oliveira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Alessandra do Nascimento Celestino, Jacqueline Carneiro Leal, 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira, Daniel Coelho Bittencourte Juçara Aparecida 

de Souza Pedroso; a professora Mariane Santos Nunes. Nesta reunião os 

conselheiros presentes iniciaram o estudo do Regimento Interno das Escolas Municipais 

encaminhado pela Secretaria de Educação para posterior validação deste colegiado. 

Alguns artigos foram alterados de acordo com a legislação vigente. Na leitura do 

capítulo que se refere à Educação de Jovens e Adultos a matrícula inicial para os anos 
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finais acontece semestralmente pois estão organizados em fase, já a dos anos iniciais, 

apenas no primeiro semestre, já que sua organização é anual – ciclo. Sendo assim, 

decidiu-se encaminhar ofício à E. M. Andrade Figueira a fim de saber se há procura de 

matrícula para os anos iniciais do ensino fundamental, na EJA, no segundo semestre do 

ano letivo para que se altere o artigo que trata deste assunto, transformando de ciclo 

para fase e, possibilitando o ingresso dos alunos semestralmente. Em se tratando de 

aceleração da aprendizagem, decidiu-se que ocorrerá no ensino fundamental, através de 

projeto de aceleração, de acordo com as demandas dos diferentes segmentos. 

Finalizando a reunião, decidiu-se fazer comissões para visitas nas unidades escolares do 

município, composta por membros deste colegiado e supervisores escolares, que serão 

convidados via ofício para comparecerem à próxima sessão plenária que acontecerá no 

dia 10 de outubro do corrente ano.Nada mais havendo a constar, eu, Cristyani Mendes 

de Sousa, Secretária Executiva deste Colegiado, lavrei a presente Ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, doze de setembro de dois mil e 

dezessete.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho 

Municipal de Educação em sessão ordinária, às quatorze horas, no auditório da 

Secretaria Municipal de educação, estando presentes os seguintes conselheiros:Neila 

Moreira dos Santos Bouzada, Djenane  Sibyl Tomaz Oliveira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Alessandra do Nascimento Celestino, Jacqueline Carneiro Leal, 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira, Daniel Coelho Bittencourt e Juçara 

Aparecida de Souza Pedroso; as supervisoras escolares Cristiane da Costa 

Quintella do Nascimento Oliveira, Áurea Neuza Pureza da Silva e Maria Elizete. A 

presidente iniciou a reunião fazendo um breve relato da visita de membros do Conselho 

Municipal de Vassouras – presidente SraMaria de Lurdes Patrasso de Oliveira Fagundes 

e Michele Guedes que nos trouxe esclarecimentos sobre atualização do cadastro e 

procedimentos de registro de Atas e arquivamento. Também  relatou a visita que as 

conselheiras de Vassouras acompanhadas das conselheiras Djenaine Tomaz e 

Alessandra Celestino realizaram às Creches Municipais Consuelo Rios Castilho de 

Souza e  Vereador Alexandre Gonçalves Ferreira Filho. Em atendimento a solicitação 



6 

 

via ofício nº14/17 as supervisoras escolares compareceram para compor a comissão de 

visitação às Creches Municipais, o cronograma foi construído de acordo com a 

disponibilidade das supervisoras escolares e dos conselheiros presentes. Registro que a 

supervisora Lenise Nunes Ferreira de Melo foi convidada, mas não compareceu, tendo 

justificado sua ausência. A presidente apresentou o ofício SEDUC/ADM nº146 que 

solicita representantes deste colegiado para compor o Conselho do FUNDEB. Os 

conselheiros presentes que sentiram o desejo participar de tal Conselho manifestaram 

sua vontade e decidiu-se que a representação do Conselho Municipal de Educação no 

Conselho do FUNDEB será Titular: Leonardo Santos Araujo e Suplente: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino. Nada mais havendo a constar, eu, Cristyani Mendes de Sousa, 

Secretária Executiva deste Colegiado, lavrei a presente Ata que dato e assino. Paraíba 

do Sul, dez de outubro de dois mil e 

dezessete.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho 

Municipal de Educação em sessão extraordinária, às quatorze horas, no auditório da 

Secretaria Municipal de educação, estando presentes os seguintes conselheiros:Neila 

Moreira dos Santos Bouzada, Djenane  Sibyl Tomaz Oliveira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Alessandra do Nascimento Celestino, Jacqueline Carneiro Leal, e 

Juçara Aparecida de Souza Pedroso; as supervisoras escolares.Iniciou-se a reunião  

com a  presidente Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira agradecendo a presença da equipe de 

supervisão nas visitações feitas pelo conselho nas creches municipais e aos conselheiros 

que fizeram parte da Comissão de visitas Alessandra Celestino, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino,Juçara Pedroso e as supervisoras Cristiane Quintella, Elizete Desidério e 

Aurea Pureza. A vice-presidente Alessandra, membro da comissão de visitações, 

responsável por fazer o relatório fez a leitura dos mesmos dando ciência a todos os 

conselheiros do resultado. Foram pontuadas questões administrativas e de infra-

estrutura. Ficou determinado nesta reunião que a secretária municipal de educação seria 

informada dos resultados através de ofício.Nada mais a constar, eu, Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira,lavrei a presente Ata que dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e quatro 
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dias do mês de outubro de dois mil e 

dezessete.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 

reuniram-se em sessão ordinária,na sala da Secretária Municipal de Educação, os 

seguintes conselheiros:Djenaine  Sibyl Tomaz Oliveira, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Alessandra do Nascimento Celestino, Jacqueline Carneiro Leal e as 

professoras:Natália Alves Oliveira e Fernanda Aparecida Medeiros. Não havendo 

quórum para a realização da reunião ordinária deste colegiado, a mesma ficou marcada 

para o dia vinte e quatro do mês de novembro de dois mil e dezessete. Na ocasião a 

conselheira Juçara Aparecida de Souza Pedroso, por telefone, declarou não desejar 

mais participar deste Conselho por estar sem disponibilidade de tempo em função de 

atividades laborativas, informando também que já havia protocolado seu pedido de 

desligamento, com carta escrita a próprio punho entregue no devido departamento na 

prefeitura. Dessa forma, este colegiado aguarda a notificação.Nada havendo a constar, 

eu, Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, presidente deste Colegiado, lavrei a presente Ata 

que dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze dias do mês de novembro de dois mil e 

dezessete.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 

reuniu-se o Conselho Municipal de Educação em sessão extraordinária, no auditório da 

Secretaria Municipal de Educação, estando presentes os seguintes 

conselheiros:Djenaine  Sibyl Tomaz Oliveira, Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Alessandra do Nascimento Celestino, Neila Moreira dos Santos Bouzada, Daniel 

Coelho Bittencourt, Carlos Eduardo Magdalena Pereira, Patrícia Ramos Salles e a 

professora Natália Alves Oliveira. A reunião iniciou-se com a presidente colocando 

aos demais conselheiros o número de ausências nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias. O conselheiro Daniel justificou suas ausências e foi decidido no grupo 
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de conselheiros que as faltas estavam justificadas, permanecendo o conselheiro Daniel, 

ainda que tenha estado ausente em três reuniões, situação que desliga o conselheiro de  

acordo com o  Parágrafo Primeiro do Artigo sétimo do Regimento Interno. Foi colocado 

em discussão o horário das reuniões, para possíveis ajustes se esta está  a contento de 

todos, para ajustes, a fim de que todos possam participar. Os conselheiros concordaram 

que a reunião permaneça no horário de sempre, às quatorze horas, nas segundas terças-

feiras de cada mês, como já estava acordado desde a reunião do dia quatorze do mês de 

agosto do corrente ano. Após essas considerações, iniciou-se a leitura do Regimento 

para estudo e validação por este colegiado. Foi colocado após a leitura do Capítulo da 

Educação Infantil, quando foi discutido amplamente o Parágrafo segundo do Artigo 

oitavo sobre composição das turmas de Educação Infantil. Foi sugerido que as turmas 

fossem compostas por vinte ou vinte e cinco alunos por sala de aula.Houve eleição para 

determinar quantos alunos por sala de aula, sendo colocadas pelos conselheiros as 

seguintes questões: número de monitores e professores para atendimento dos alunos; 

espaços físicos das creches e número de alunos a serem atendidos nesses espaços; 

ausência de monitores (por falta justificadas) , ficando os professores com números 

reduzido de auxiliares, o que dificulta o trabalho com os alunos em momentos de 

cuidado e atividades pedagógicas.Houve impasse entre os conselheiros sobre o 

quantitativo de alunos para compor as turmas de Educação Infantil.Dessa forma, foi 

feita uma votação entre vinte ou vinte e cinco alunos por turma, sendo mais votada a 

opção de turmas compostas por vinte e cinco alunos e conforme o espaço físico 

comportar e a quantidade de profissionais para atendimento. A eleição se deu ficando 

num total de cinco votos a um. Ao retomar a leitura do Capítulo sobre o ensino 

Fundamental, foi discutida a Matriz Curricular ficando a sugestão deste colegiado em 

retirar disciplinas de Conscientização Ecológica e Turismo, neste momento, o 

conselheiro Carlos Eduardo Magdalena pontuou que a disciplina deveria permanecer 

por ele acreditar ser necessário. Foi discutida a questão do material que se trabalha na 

disciplina, sendo necessário ser revisto para a melhoria da qualidade do mesmo. 

Também foi colocada que a temática abordada na disciplina deve perpassar por outras 

disciplinas, sendo desnecessário aula específicas para os assuntos abordados. Os 

conselheiros sugeriram a retirada da disciplina de inglês da parte diversificada, por esta 

já ter sido incluída como disciplina obrigatória. No Capítulo sobre Educação de Jovens 

e Adultos, retomamos a discussão sobre como este deve estar organizado sem que 

chegássemos a uma decisão final, já que a reunião terminou em função do 
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horário.também foi solicitado a um ouvinte que aguardasse o momento de fazer 

comentários sobre o assunto que os conselheiros discutiam, a fim de otimizar tempo. 

Não havendo nada mais a constar, eu, Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, presidente deste 

colegiado, lavrei a presente Ata que dato e assino.Paraíba do Sul, vinte quatro do mês 

de novembro de dois mil e dezessete.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, ás quatorze horas, reuniu-

se no auditório da Secretaria Municipal de Educação, conforme convocação prévia , os 

conselheiros Sabrina de Carvalho Soares Albino, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada, Daniel Coelho Bittencourt, Alessandra do Nascimento Celestino e a 

presidente Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira.A reunião iniciou com a leitura da Ata da 

reunião anterior.Antes da retomada da leitura e dos estudos do Regimento Escolar do 

município, a presidente falou aos conselheiros sobre a importância de manter sigilo 

sobre as visitações feitas as creches do município.O material coletado nas visitas –fotos 

e informações- devem compor o acervo do Conselho Municipal de Educação, não 

devendo ser exposto em redes sociais.Foi esclarecido que nenhum conselheiro fez uso 

das fotos tiradas nas visitas em outras situações.A presidente informou aos conselheiros 

como aconteceu o encontro Nacional da União dos Conselhos Municipais de Educação 

e os temas abordados.Foi dada ciência aos conselheiros sobre o projeto da ONG “Ação 

Educativa”, a auto avaliação escolar, ou seja, a Avaliação Participativa e a adesão que 

este colegiado pode fazer através do site para a implementação do Programa nas escolas 

municipais de Paraíba do Sul, visando acompanhar o processo educativo contribuindo 

com sugestões e participação. O estudo do Regimento seguiu com a leitura do Capítulo 

sobre a Educação de Jovens e Adultos. A supervisora Rosângela Fonseca foi chamada 

para tirar dúvidas sobre as deliberações sobre Educação de Jovens e Adultos e as 

práticas nas escolas. Discutiu-se também sobre a inserção do Ensino Religioso no 

Currículo da Rede Municipal, ficando este assunto e discussão para novo dia, pois os 

conselheiros desejam estudo do tema/assunto, inclusive com pesquisa da legislação. Na 

ocasião foi apresentado o calendário letivo de dois mil e dezoito ainda por ser finalizado 

com os sábados letivos.Nada havendo a  constar, eu, Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 
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presidente deste colegiado , lavrei a  presente Ata que dato e assino.Paraíba do Sul, 

dezoito de dezembro de dois mil e dezessete.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, reuniram-se conforme 

convocação prévia, na sala da Secretária Municipal de Educação sobre a presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz de Oliveira, os seguintes conselheiros: Alessandra Nascimento 

Celestino, Jaqueline Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho Soares Albino, para a 

reunião ordinária deste colegiado. Como não houve quórun , aguardou-se trinta minutos 

para a chegada de pelo menos mais um conselheiro, para que se desse início aos 

trabalhos, o que não ocorreu.Dessa forma, nada mais a constar, eu, Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, presidente deste colegiado, lavrei a presente Ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, trinta e um de janeiro de dois mil e 

dezoito.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ao décimo sexto dia do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta 

minutos,  em segunda chamada, conforme convocação prévia, no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do Sul , foi realizada a segunda reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de Educação, sob a Presidência de Djenaine  Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presente os seguintes conselheiros:  Jacqueline Carneiro 

Leal, Sabrina de Carvalho Soares Albino,  Neila Moreira dos Santos Bouzada  e 

Daniel Coelho Bittencourt  para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) 

Leitura e Apresentação de Informativos; 2) Apresentação da nova Secretária Executiva 

do CME – Paraíba do Sul. 3) Leitura, discussão e apontamentos finais sobre o 

Regimento Escolar da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ. Iniciou-se a reunião com 

a presidente Djenaine Sibyl lendo e mostrando, aos demais conselheiros, os 

informativos inerentes aos Encontros Regionais dos CMEs da Regional Sudoeste I. 
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Todos tendo tomado ciência e salientando a importância desses momentos de discussão, 

deu-se sequência a pauta da reunião e foi apresentada, como nova Secretária Executiva 

do CME de Paraíba do Sul, Sabrina de Carvalho Soares Albino. E, por último, 

finalizando as discussões acerca do Regimento Escolar da Rede Municipal, foi 

retomado o estudo do mesmo e os apontamentos finais foram feitos, por meio de 

parecer técnico deste colegiado, para que ele seja devolvido à Secretaria Municipal de 

Educação para eventuais avaliações e ajustes. Nada mais havendo a constar, eu, Sabrina 

de Carvalho Soares Albino, nova Secretária Executiva desse órgão, lavrei a presente ata 

que dato e assino. Paraíba do Sul, dezenove de março de dois mil e 

dezoito.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 


