
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

                            CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

           MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, conforme 

convocação prévia foi realizada a Reunião ordinária, de modo remoto, por meio do aplicativo 

googlemeet, do Plenário do Conselho Municipal de Educação (CME), sobre a Presidência de 

Andréa Maria de Souza, estando presentes os seguintes conselheiros titulares: Paula Braga de 

Mello, Ângela Maria Mendes, Eluzinete Aparecida Monteiro Odílio, Natália Alves Oliveira, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, Júlia Sierra Martins Silva, conselheiro suplente: Jacqueline 

Carneiro Leal, acordado na última reunião, destacando a seguinte pauta: 1) Leitura da Ata 

anterior, 2) Ofícios recebidos, 3) Informações sobre o 30º Encontro de Conselhos, 4) 

Agendamento da data da Conferência Municipal de Paraíba do Sul, 5) Solicitação de Visita 

junto com a supervisão no Colégio Sul Paraibano 6) Agendamento para próxima reunião da 

Comissão organizadora. A reunião iniciou com a presidente do órgão agradecendo pela 

compreensão dos conselheiros pela troca da data dessa reunião  ordinária, devido seu 

momento de luto em seguida a leitura da ata anterior foi feita pela Secretária do Órgão Paula 

Braga de Mello. A presidente Andréa deu prosseguimento à pauta, e em tempo aproveitou 

para falar da sala que será para o CME a solicitação já foi encaminhada para o Secretário de 

Educação para a verificação das verbas e em que condições o conselho se encontra para alocar 

a sala, sendo assim será possível ser estabelecido dias e horários de funcionamento, para a 

realização das reuniões etc e também esclareceu para os conselheiros a existência de verba 

existente para custear as idas dos conselheiros em encontros, capacitações sendo preciso 

avisar com antecedência e utilizar sempre que for de modo para aprendizados significativos. 

Ofícios recebidos: para formação da comissão da Consulta Pública que ocorrerá nas unidades 

escolares municipais tendo como representantes do CME os conselheiros titular: Anderson 

Luis Pereira de Oliveira e suplente: Carolina Montes Durões de Souza, Trigésimo Encontro 

Conselhos Municipais será no Mato Grosso, será do dia sete a nove de dezembro com as 

inscrições abertas a partir da data de hoje até dia sete de dezembro. Quanto a CONAE 2022,   a 

realização  da Conferência Municipal de Paraíba do Sul,  já estava prevista para acontecer em 

outubro em dois dias de modo remoto, porém como ocorreu a prorrogação até janeiro de 

2022, foi dado a possibilidade de mudança de data. Foi colocado duas  opções de datas para 

ser realizado no final de novembro nos dias vinte e três ou vinte e quatro de novembro ou 

início de dezembro para ter tempo hábil e convidar a participação dos palestrantes. As 

seguintes datas: um e dois ou sete e oito de dezembro de 2021, tendo sido aberto a votação e 

em comum acordo iremos manter as datas de dezembro para que se possa consultar a 

disponibilidade dos palestrantes, após esse convite fixará a data em questão. O Próximo 

encontro ocorrerá no dia vinte e cinco de outubro para a comissão organizadora da 

Conferência. Foi solicitada aos conselheiros a presença na visita junto com a supervisão no dia 

dezenove ou vinte do mês corrido para vistoriar o local do Colégio Sul Paraibano na solicitação 

da ampliação de funcionamento do Maternal I, a partir do ano de dois mil e vinte dois, e 

apenas  após a vistoria, será realizada as ações para que a solicitação possa acontecer. Foi 



informado que já se encontram disponíveis as atas dos encontros realizados e ofícios recebidos 

para a observação, leitura e assinaturas. Eu Paula Braga de Mello, atual Secretária do Conselho 

Municipal de Educação dato e assino. Paraíba do Sul, dezoito de outubro de dois mil e vinte e 

um.  
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