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                            CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

           MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

Aos vinte dias do mês de setembro 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:  Tatiana 

Carvalho de Souza, Angela Maria Mendes, Anderson Luiz Pereira de Oliveira, Eluzinete 

Aparecida Monteiro Odilio,  Natália Alves Oliveira,  Sabrina de Carvalho Soares Albino, Júlia 

Sierra Martins Silva, Carolina Montes Durões de Souza, Tainara da Silva, acordado na última 

reunião, destacando a seguinte pauta: 1) Leitura da Ata anterior, 2) Cronograma da CONAE 

2022, 3) Composição da Comissão da Conferência Municipal de 2021, 4) Orientações sobre a 

Conferência. A reunião iniciou com a Presidente do Órgão realizando a leitura da Ata anterior, 

e lendo o Cronograma da CONAE e a realização da mesma que teria uma data prevista para 

final de outubro, mas que realizaríamos uma próxima reunião para definir a data específica, 

ficando inicialmente dia vinte e cinco e vinte e seis dias do mês de  outubro de dois mil e vinte 

e um. Após foi solicitado pela presidente que pudéssemos compor a Comissão Organizadora 

para que quem quisesse colaborar informasse seu nome. Os Conselheiros voluntários foram: 

Andréa, Sabrina,  Anderson, Tatiana, Tainara, Paula, -Natália e Jacqueline. A Conselheira 

Carolina informou que a Conferência poderia ser realizada em um dia, pois não demoraria 

muito. A conselheira Sabrina mencionou que são alguns aspectos que precisam ser ampliados 

e com isso o ideal seria dois dias de conferência, e a Presidente abriu votação para decidir se 

seria um ou dois dias de Conferência  e  a maioria votou para realizar em dois dias, com a 

votação de  sete votos a um. Com isso a Presidente deliberou que seriam dois dias. A 

conselheira Natália destacou também que o CME (Conselho Municipal de Educação) deveria 

ter suas viagens pagas, por algum órgão quando da necessidade de se locomover para 

participar de algum evento. A Presidente ficou de verificar se essa possibilidade existe, se 

existe essa verba, para que os conselheiros possam participar de futuros eventos. A presidente 

do Órgão ficou de verificar como é o funcionamento dessa questão com a Secretaria de 

Educação.  Sem mais no momento a Presidente do Órgão encerrou-se a reunião relatando que 

teríamos outras reuniões quando de forma extraordinária se fosse  necessário. Observação: 

após verificar os nomes dos conselheiros verificou-se que nas Atas anteriores o nome do 

Conselheiro Anderson não aparecia, portanto o mesmo que esteve presente em todas as 

reuniões, deveria realizar a assinatura das demais Atas, pois presenciei enquanto Presidente a 

presença do conselheiro em questão em todas as reuniões anteriores.  Eu Andréa Maria de 

Souza, atual Presidente do Conselho Municipal de Educação dato e assino. Paraíba do Sul, 

vinte de setembro  de dois mil e vinte e um.  
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