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 Foi publicada no dia 03 de 

Outubro no Diário Oficial do 

Município a minuta de abertura do 

processo licitatório para uma nova 

empresa de ônibus operar em Paraíba 

do Sul, passando então a ser 

responsável pelo transporte de 

passageiros.

 A licitação ocorrerá no dia 06 

de Novembro às 08h e 30min e as 

empresas interessadas em disputar já 

podem retirar o edital na Secretaria 

Municipal de Compras e Licitações, 

que fica na Rua Visconde da Paraíba – 

Nº 11 (Prédio da Prefeitura), e funciona 

de Seg. à Sexta-Feira, das 08h30min 

às 18h.

 A licitação do transporte 

coletivo será uma grande vitória para 

a cidade, afinal desde 2008 ela vem 

sendo exigida pelo Poder Judiciário, 

porém foi postergada pelos antigos 

Prefeitura de Paraíba do Sul abre 
licitação para nova empresa de 
ônibus realizar transporte coletivo 
na cidade

prefeitos.  “Há seis anos a prefeitura 

é multada diariamente por não 

cumprir uma decisão judicial e fazer 

a licitação do transporte. O termo 

permissionário da empresa que 

atuava na cidade era precário e os 

veículos estavam colocando em 

risco a vida da população. Tomei 

uma medida firme, dolorosa, mas 

necessária. A prefeitura assumiu o 

transporte provisoriamente pra ter 

tempo hábil de realizar a licitação e 

nossas expectativas são as maiores 

possíveis na vinda de empresas com 

qualidade e que atendam nossa 

população com segurança e 

conforto.” – disse o prefeito, Doutor 

Alessandro.
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reunião do pleno, é discutir e validar a 

Lei de Gestão Democrática, que está 

sendo construída para implementação 

no último trimestre de 2018. Passou a 

palavra a Ana Rodrigues, que relatou 

como a comissão foi criada em 2017 

para que se levantassem dados, por 

meio de pesquisas a legislações de 

outros municípios para inserir ao 

nosso; propondo a leitura do 

documento por elas preparado, para 

que os conselheiros pudessem fazer 

seus apontamentos, sugestões e 

indagações. A primeira consideração 

feita foi sobre o artigo 4º, V que traz 

que só poderá ser candidato ao cargo 

de diretor e vice-diretor quem “tenha 

obtido resultado igual ou superior a 

70% (setenta por cento) nas duas 

últimas Avaliações de Desempenho” 

da Rede Municipal. A conselheira 

Sabrina Albino propôs que a avaliação 

de desempenho do diretor seja 

realizada dentro da unidade escolar 

pelo funcionalismo e não pela equipe 

da Secretaria Municipal de Educação, 

visto que são os funcionários que 

lidam diretamente, participando da 

rotina escolar, juntamente com 

diretores e vice-diretores. Ana 

Rodrigues ponderou ser válida a 

alteração, desde que os critérios 

avaliados sejam objetivos; o que todos 

concordaram e destacaram que é o 

mais indicado. Dando sequência a 

leitura, sobre o mesmo artigo, foi 

pontuado que em seu inciso VIII, §1º 

que versa sobre “o candidato que 

esteja permutado cumprirá mínimo de 

40 h semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 25h semanais”; a conselheira 

Alessandra Celestino alegou que o fim 

da permuta e, consequente redução 

da jornada de trabalho do diretor, 

trará prejuízos a escola, que ficará 

parcialmente sem a presença de um 

diretor na unidade. Sugerindo assim, 

que seja pactuado e documentado, 

entre os entes que celebram o acordo, 

que a permuta, obrigatoriamente, 

deverá se manter até o final do 

mandato do diretor. Ainda sobre o art. 

4º, VIII,§ 3º que diz: “O profissional que 

tiver uma (01) matrícula terá o direito 

de receber Dedicação Exclusiva para 

cumprir as 40 horas semanais”. 

Alessandra sugeriu a existência de 

uma gratificação fixa para a função de 

diretor, alegando que o impacto 

financeiro seria menor. Visto que o 

próprio termo “dedicação exclusiva” é 

inadequado. Sua colocação gerou 

várias ponderações entre o grupo, 

tentando valorar o que seria uma 

gratificação justa para o desempenho 

desta atividade, uma vez que requer

assumir muitas responsabilidades. 

Sabrina ponderou se não seria 

possível dar somente a gratificação de 

direção às diretoras gerais. Enquanto 

que as vice-diretoras ou adjuntas 

poderiam: 1- não receber nenhum 

adicional, ou seja, trocariam somente a 

atuação na sala de aula para a função 

de vice-direção; 2- receber uma 

gratificação menor. Visto que, é 

necessária a redução de custos pela 

Seduc. Jaqueline Carneiro ressaltou 

que, principalmente, nas escolas da 

zona rural é importante a figura do 

vice-diretor, já que muitas vezes o 

diretor geral se ausenta da unidade 

escolar para atender demandas da 

Secretaria de Educação, o que acaba 

por demandar tempo, devido a 

distância. A também conselheira e 

Secretária de Educação, Neila 

Bouzada, argumentou que está sendo 

feito um estudo por parte da 

Secretaria de Educação para tentar 

majorar essa gratificação sem 

comprometer as finanças; solicitou 

que avançássemos com as discussões 

no próximo encontro. Como a reunião 

já estava por findar, todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades até o próximo encontro. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, cinco de junho de dois 

mil e dezoito.

Ao décimo segundo dia do mês de 

junho de dois mil e dezoito, às 

quatorze horas, conforme convocação 

prévia, no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul, foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seg uintes 

conselheiros titulares: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e Alessandra do 

Nascimento Celestino. Além dos 

presentes citados acima, também 

participaram da reunião, os membros 

da comissão responsável pela lei que 

institui o processo de consulta pública 

para escolha de diretores e 

vice-diretores das unidades escolares 

da Rede Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa e a coordenadora 

pedagógica, Ana Ferreira Rodrigues. 

Iniciou-se a reunião com a Presidente 

Djenaine Sibyl retomando o encontro 

anterior. Passou a palavra a Ana 

Rodrigues para que continuasse a 

fazer a leitura do documento; dando 

sequência a proposta. Avançando nas 

discussões, Alessandra Celestino 

sugeriu que no art. 8º, III e IX (anexo I) 

fosse ampliado o prazo fixado pela 

Comissão Organizadora dar resposta 

ao recurso do candidato quanto ao 

deferimento ou indeferimento da 

inscrição. O que foi acatado por todos 

os presentes. Ao aprofundarmos o 

diálogo a respeito do capítulo: “Da 

Constituição da Comunidade Escolar”, 

muitos apontamentos foram feitos. A 

conselheira Alessandra ressaltou que 

a proposta restringe o número de 

alunos com direito ao voto, já que na 

referida lei, somente alunos e 8º e 9º 

ano teriam direito de manifestar sua 

vontade; os demais alunos seriam 

representados por seus pais ou 

responsáveis. Jaqueline Carneiro 

concordou com o posicionamento e 

acrescentou que, tendo o aluno 

manifestado sua vontade, o 

pai/responsável por este não teria 

direito

ao voto. Para ela, somente no caso dos 

alunos não votantes os 

pais/responsáveis teriam direito ao 

voto. O que também ficou pacificado. 

Sendo assim, propôs-se a 

reformulação do capítulo e inserção 

de um parágrafo único para definir 

quem seria considerado responsável 

pelo aluno: aquele que tivesse 

assinado a ficha de matrícula na 

unidade escolar. Ana Rodrigues fez as 

anotações pertinentes e deu 

prosseguimento na leitura. Ao chegar 

ao artigo 14, muitas colocações foram 

feitas. Primeiramente, a conselheira 

Jaqueline ponderou que não pode ser 

adotado somente o critério 

quantitativo (ter mais de 250 alunos) 

para definir se a unidade escolar terá 

direito a um vice-diretor. Segundo ela, 

as peculiaridades devem ser 

observadas; já que, alcançar 250 

alunos na zona rural não é comum. 

Somado a isso, a distância física, que 

existe entre as unidades da zona rural 

e a Secretaria de Educação, faz com 

que haja necessidade de se ter a 

presença de um vice; para que a 

unidade não fique descoberta, ou seja, 

sem um responsável. Novamente, a 

questão orçamentária veio em voga. 

Segundo Ana Rodrigues, reduzir o 

quantitativo de alunos, para que a 

escola tenha direito ao vice-diretor, 

trará custos elevados. Neila Bouzada 

reiterou essa situação apresentada 

por Ana e, se posicionando enquanto 

Secretária de Educação, disse que 

essa é uma preocupação atual. 

Sabrina Albino sugeriu que se 

estabeleça uma gratificação fixa e 

com valores atualizados para a função 

de diretor. Alessandra concordou com 

ideia e disse que o mesmo princípio se 

aplica no Estado. Jaqueline discordou 

alegando que a gratificação não é tão 

interessante financeiramente quanto a 

dedicação exclusiva, e que isso pode 

levar as pessoas a não quererem se 

candidatar ao cargo. Alessandra e 

Sabrina pontuaram que a dedicação 

exclusiva sai mais cara que a 

gratificação e acaba por onerar mais. 

As discussões seguiram e ao chegar 

ao art. 21 e 22 novos apontamentos 

ocorreram. Alessandra Celestino 

colocou que tem que ser dado peso 

diferente as representatividades, já 

que o número de pais é superior ao de 

funcionários; devendo ter 

proporcionalidade nos votos; sendo 

necessário reformular tal dispositivo. 

Ana Rodrigues considerou plausível a 

colocação e prometeu fazer 

alterações para regulamentar da 

melhor forma. Mais uma vez, a reunião 

já estava por findar, e todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, doze de 

junho de dois mil e dezoito.

Ao décimo dia do mês de julho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação, 

sob a Presidência de Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 
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Ao décimo dia do mês de abril 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 , não foi 

possível realizar a reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação por falta de quórum. 

Estavam presentes somente a 

Presidente, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, e a conselheira, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino; além das 

representantes do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do RJ – 

SEPE – Paraíba do Sul, Natália Alves 

Oliveira e Fernanda Aparecida 

Medeiros. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, dez de 

abril de dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de maio 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 reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros efetivos: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino e Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles; além 

da representante do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da 

Educação do RJ – SEPE – Paraíba do 

Sul, Natália Alves Oliveira. Os 

conselheiros discutiram e deliberaram 

sobre a seguinte pauta: 1) Retificação 

da numeração das deliberações 

cronologicamente; 2) Discussão sobre 

a interpretação dada ao art. 8º do 

Regimento Interno do CME - Paraíba 

do Sul . 3) Proposições a Secretaria de 

Educação; 4) Convite ao CME – 

Paraíba do Sul à eleição da 

Presidência da Regional Sudoeste I. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl ressaltando que é 

extrema importância a participação e 

assiduidade dos membros deste 

conselho às reuniões. A representante 

sindical, Natália Alves, pediu a palavra 

para fazer uma colocação sobre a 

participação popular nos conselhos. 

Segundo ela, em um evento em que 

participou, pediu orientações acerca 

do tema a Fernando Uchoa; que a 

informou que a participação dos 

cidadãos é aberta e o direito a fala 

também. A presidente, Djenaine Sibyl, 

disse concordar plenamente com isso  

e salientou que a finalidade dos 

conselhos é justamente essa, ser 

plural; onde todos possam expressar 

suas opiniões. Entretanto, segundo 

Djenaine, as colocações não podem 

ser feitas aleatoriamente, há que se ter 

um momento específico, para que os 

debates não percam seu sentido. E é, 

justamente, para saber o momento em 

que essa participação deva se 

concretizar, que a Secretária do 

Conselho Municipal, Sabrina Albino e a 

presidente Djenaine Sibyl, fizeram um 

levantamento nos Regimentos 

Internos nos demais conselhos da 

Regional Sudoeste I para elucidar essa 

questão. Como esses conselhos 

também não fazem uma abordagem 

restritiva desse aspecto em seus 

ordenamentos, o CME – Paraíba do Sul 

segue em busca de uma solução que 

atenda a pluralidade; solicitando a 

própria Natália, que busque junto a 

sua fonte, aparato legislativo que 

respalde nossas ações. Findada a 

participação da Natália, retomaram a 

discussão da pauta. A Secretária 

Executiva, Sabrina Albino, apresentou 

aos demais conselheiros a 

necessidade de retificação na 

numeração cronológica das 

deliberações, já que anteriormente 

houve um erro interno e

há duas deliberações com mesma 

numeração, precisando reajustá-las 

para nova publicação. Essa 

modificação foi aprovada por 

unanimidade pelos membros. Em 

sequência, foi feita a leitura no art. 8º 

do Regimento Interno do Conselho 

Municipal para que fossem feitas 

considerações quanto à interpretação 

do mesmo; o Presidente só deveria 

votar em caso de desempate ou em 

todos os casos. Ficou decidido 

também, por unanimidade, manter a 

redação do dispositivo. Observando 

ainda o Regimento Interno e visando 

reunião após as 16 horas por questões 

pessoais. Além dos presentes citados 

acima, também participaram da 

reunião os membros da comissão 

responsável pela lei que institui o 

processo de consulta pública para 

escolha de diretores e vice-diretores 

das unidades escolares da Rede 

Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa, a coordenadora pedagógica, 

Ana Ferreira Rodrigues e a 

supervisora, Cristiane da Costa 

Quintela do Nascimento Oliveira. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl apresentando a 

comissão acima citada e destacando 

que o objetivo da presença desta, na 

dar maior efetividade as sessões do 

pleno, a conselheira, Sabrina Albino, 

sugeriu revisar o quórum do Conselho, 

visto o desligamento de um dos 

membros. Sendo assim, depois de 

discutido o assunto, todos os 

conselheiros aprovaram alterar o 

quórum das sessões ordinárias para a 

presença de 1/3 de seu corpo efetivo. 

Dando continuidade, no uso de sua 

atribuição propositiva, esse Conselho 

vem sugerir a Secretaria de Educação 

que, nos dias de formação e/ou 

capacitação, os profissionais da 

Educação envolvidos possam sair mais 

cedo de suas atividades laborais para 

conseguirem chegar mais cedo, para 

que alcancem maior produtividade. 

Sugestionou também, que as turmas 

do 2º e 3º período integral possam ter 

a mesma rotina pedagógica que as 

turmas de turno parcial, visto que o 

trabalho pedagógico fica restrito a um 

curto espaço de tempo em função da 

rotina diária de cuidados da creche. As 

duas sugestões foram aprovadas por 

unanimidade pelo pleno. Foi feita, 

então, a leitura do item quatro da 

pauta, Djenaine convidou a todos os 

membros presentes para a eleição da 

Presidência da Regional da Sudoeste I, 

que aconteceria em Paty do Alferes, 

no dia oito de maio de dois mil e oito. 

Somente a Presidente e a conselheira 

Sabrina Albino se manifestaram em ir. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de maio de dois 

mil e dezoito.

Ao quinto dia do mês de junho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

presentes os seguintes conselheiros 

efetivos: Jacqueline Carneiro Leal, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada e 

Alessandra do Nascimento Celestino. 

O conselheiro, Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira, só chegou à 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Os conselheiros 

discutiram e deliberaram sobre a 

seguinte pauta: 1) Discussão e

considerações sobre o Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ. Iniciou-se a reunião com a 

Presidente, Djenaine Sibyl, fazendo a 

leitura em voz alta do documento para 

que, os apontamentos e ajustes, se 

necessários, fossem feitos. As 

intervenções sugeridas por este pleno 

foram nos artigos 26, caput e 28, §3º. 

No primeiro, para que retifiquem a 

numeração da deliberação 

mencionada no caput e, no segundo, 

para que seja feita alteração da 

redação do dispositivo. Desta forma, 

após findar o estudo do documento, 

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, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dez de julho de dois mil 

e dezoito.

 Ao décimo quarto dia dia do mês de 

agosto 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 , não foi possível  

realizar a reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação 

por falta de quórum. Estavam 

presentes somente a Presidente, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 

conselheira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze 

de agosto de dois mil e dezoito.

Ao décimo primeiro dia do mês de 

setembro 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 reunião 

ordinária do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Alessandra 

do Nascimento Celestino. Os 

conselheiros discutiram e revisaram a 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização, a pedido da Secretária 

de Educação, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada. A presidente, Djenaine Sibyl, 

explicitou que o documento, a ser 

apresentado ao pleno, na data de hoje, 

foi fruto de pesquisas, levantamentos 

e estudos feitos por ela, Djenaine, e 

pela conselheira, Sabrina. Estudo este, 

que ainda está em sua fase inicial; que 

ganhará corpo e se consolidará a 

partir das discussões e apontamentos 

do conselho. Iniciou assim, a leitura do 

material. Djenaine salientou que o 

objetivo de revisarmos a antiga 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização é torná-la mais atual, 

direta e concreta; para que o processo 

de alfabetização possa se tornar 

eficaz. Todos os conselheiros 

concordaram que esse é o grande 

interesse do pleno; possibilitar que a 

Educação Municipal de Paraíba do Sul 

possa crescer, se consolidar e alcançar 

grandes resultados. Desta forma, 

Alessandra e Jacqueline sugeriram 

alterações pontuais na deliberação e a 

mesma foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, onze de setembro de 

dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de outubro de 

dois mil e dezoito, às dezessete horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino,  Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e  Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Além dos 

presentes citados acima, também 

participou da reunião a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles.  A 

Secretária de Educação e também 

conselheira, Neila Bouzada, pediu a 

palavra logo no início da sessão para 

explicitar o que motivou o 

agendamento desse encontro. 

Segundo ela, é necessário que o pleno 

possa dar seu parecer sobre o projeto 

de lei que institui o processo de 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores das 

unidades escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul; para que, na 

sequência, pudesse levar à Câmara 

Municipal para tramitação, avaliação e 

aprovação.  Realizou, desta forma, a 

leitura da referida lei; que transcorreu 

tranquilamente, sem grandes 

interferências. Alessandra Celestino 

sugeriu que fosse acrescentado, como 

arcabouço jurídico da lei, o Regimento 

Interno dos Servidores, o que foi 

aceito por todos. Sabrina Albino e 

Alessandra Celestino propuseram que 

seja considerada, na lei, a 

possibilidade do aluno que possua 12 

(doze) anos completos, na data da 

consulta pública, possa exercer o 

direito ao voto; uma vez que, isso nada 

mais é do que o exercício e vivência da 

cidadania. O referido documento já 

passou por 2 (duas) sessões desse 

pleno para que considerações, ajustes, 

adequações e correções fossem 

tecidas. Sendo assim, ele retornou à 

Comissão responsável e, só agora, no 

dia de hoje, retornou as mãos do CME 

para avaliação final. Desta forma, após 

findar o estudo do mesmo, os 

apontamentos finais foram feitos por 

meio de parecer técnico deste 

colegiado, para que ele seja devolvido 

à Secretaria Municipal de Educação. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de outubro de 

dois mil e dezoito.

O Exmo. Sr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, convoca todos os 

motoristas de táxis e motoristas 

auxiliares a participarem da reunião 

que será realizada no dia 29 de 

outubro de 2018, segunda-feira, às 

10:30 horas no auditório da Prefeitura, 

sito à Rua visconde da Paraíba, nº 11.

O assunto principal da reunião será o 

recadastramento dos táxis, entre 

outros assuntos de interesse da classe 

taxista.

Paraíba do sul, 23 de outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS 

COMISSÕES DE LEVANTAMENTO E 

AVALIAÇÃO; DEPRECIAÇÃO E 

REVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E 

INSERVÍVEIS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, 

previstas no artigo 95, da Lei Orgânica 

Municipal,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Nomear os membros da 

Comissão de Levantamento e 

Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, 

Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

MARILETE DA PIEDADE PAREDES 

Membros: 

ÂNTONIO CARLOS DOS SANTOS

ALOYSIO PIFANO PINTO

NOEMI REZENDE

JOSÉ MARIA DIONIZIO 

Art. 2º. Compete à Comissão de 

Levantamento de Avaliação: 

I-Verificação da localização física de 

todos os bens patrimoniais do 

Município; 

II- Avaliação do estado de 

conservação dos bens;

 III- Classificação dos bens passíveis de 

disponibilidade de uso; 

IV- Identificação dos bens 

pertencentes a outros órgãos e que 

ainda não foram transferidos para o 

Município;

 V- Identificação de bens permanentes 

eventualmente não tombados; 

VI- Identificação de bens patrimoniais 

não localizados; 

VII- Emissão de relatório final acerca 

das observações anotadas ao longo 

do processo do inventário, constando 

as informações quanto aos 

procedimentos realizados, à situação 

geral do patrimônio do Município e às 

recomendações para corrigir as 

irregularidades apontadas, assim 

como eliminar ou reduzir o risco de 

sua ocorrência futura, se for o caso; 

VIII- Realizar outras atividades 

correlatas.

Art. 3º. Nomear os membros da 

Comissão de Depreciação e 

Reavaliação Patrimonial de Bens 

Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

ANTÔNIO CÉSAR MARTINS SÉRCIO

Membros: 

CARLOS HENRIQUE ROCHA MENDES

IOHANA MATIAS PEREIRA

ALMIR DA SILVA ARLINDO

Art. 4º. Compete à Comissão de 

Depreciação e Reavaliação 

Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, 

Úteis e Inservíveis; 

I- Classificar os bens inservíveis 

(ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis 

e antieconômicos); 

II- Formar os lotes de bens conforme 

sua classificação e características 

patrimoniais;

III- Elaborar as informações para o 

ajuste contábil dos bens do Município, 

que é representado pelo registro das 

depreciações, vida útil econômica, 

valor residual, considerando o critério 

do valor justo dos bens móveis acordo 

com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público.

IV- Avaliar sucatas pertencentes ao 

Município;

V. Reavaliar bens móveis e imóveis 

pertencentes ao Município para fins 

contábeis; 

VI. Organizar, definir prazos e 

acompanhar e dar andamento dos 

Leiloes de Bens inservíveis do 

Patrimônio Publico que vierem a 

ocorrer. 

VII. Relacionar baixa de bens para 

ajuste de incorreções no cadastro do 

sistema patrimonial, com lei municipal 

específica; 

VIII. Emitir pareceres sobre a doação 

de bens móveis, permitida 

exclusivamente para fins de interesse 

social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência 

sócio-econômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação; 

IX. Avaliar bens imóveis para fins de 

locação, alienação, aquisição por meio 

de compra, permuta ou doação pela 

Administração Pública do Município, e 

ainda recebimento por dação em 

pagamento como forma de extinção 

de crédito tributário municipal. 

X- Elaborar relatório de conclusão, e 

encaminhá-lo a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, 

inclusive recomendado a baixa de 

bens inservíveis.

XI. A Divisão de Recursos Humanos do 

Município deverá solicitar certidão da 

Coordenação do Patrimônio de bens 

sob a responsabilidade de servidor 

municipal efetivo ou ocupante de 

cargo em comissão, previamente à sua 

exoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18 DE OUTUBRO 

DE 2018.

Estabelece normas e procedimentos 

para o desenvolvimento do Ciclo 

Sequencial de Alfabetização da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ

Art. 1º O Ciclo Sequencial de 

Alfabetização para o Sistema de 

Ensino do Município de Paraíba do 

Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 

ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 

nº07⁄2010, especificamente pelo 

artigo 30, a ser transcrito, com 

fundamento no parecer CNE/CEB 

nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental devem assegurar:

I – A alfabetização e o letramento;

II – O desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais Artes, a 

Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia;

III – A continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os 

prejuízos que a repetência pode 

causar no Ensino Fundamental como 

um todo e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo 

ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.

§ 1º - Mesmo quando o Sistema de 

Ensino ou Escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo 

Regime Seriado, será necessário 

considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 

não passível de interrupção, voltado 

para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 

§ 2º - Considerando as características 

de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aos professores adotar formas de 

trabalho que proporcionem maior 

mobilidade das crianças nas salas de 

aula e as levem a explorar mais 

intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, 

manuseando-os e explorando as suas 

características e propriedades.

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 

(seiscentos dias letivos) dedicados a 

inserção na cultura escolar, à 

aprendizagem da leitura e da escrita, à 

ampliação das capacidades de 

produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não 

familiares e à ampliação do universo 

de referências culturais dos alunos nas 

diferentes áreas do conhecimento.

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 

assegurar, a todas as crianças, um 

tempo diferenciado de convívio 

escolar e mais oportunidades de 

aprendizagem;

II – A urgência de uma política que dê 

ênfase ao processo de alfabetização e 

letramento dos alunos da rede pública 

de ensino;

III – A necessidade de orientar as 

escolas na organização e 

funcionamento do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

do Ciclo de Alfabetização os seguintes 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 

(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Ensino Fundamental.

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

que terão ingresso os alunos com 6 

(seis) anos de idade completos ou a 

completar até 31 (trinta e um) de 

março do ano em curso, terão suas 

atividades pedagógicas organizadas 

de modo a assegurar que, ao final de 

cada ano de escolaridade, conforme 

Proposta Curricular Municipal, todos 

os alunos na área da Linguagem sejam 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

recitá-lo na ordem das letras;

b) Conhecer os usos e funções sociais 

da escrita;

c) Reconhecer a separação das 

palavras, na escrita, por espaços em 

branco;

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 

letras em formato imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas;

e) Comparar palavras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais;

f) Escrever, espontaneamente ou por 

ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas 

que representem fonemas;

g) Ler palavras novas com precisão na 

decodificação, no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por 

memorização;

h) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor;

b) Ler e escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em posição 

átona em final de palavra);

c) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em 

todas as sílabas;

d) Ler e escrever corretamente 

palavras com marcas de nasalidade 

(til, m, n);

e) Escrever palavras, frases, textos 

curtos nas formas imprensa e cursiva;

f) Segmentar corretamente as 

palavras ao escrever frases e textos;

g) Usar adequadamente ponto final, 

ponto de interrogação e ponto de 

exclamação;

h) Ler e compreender com certa 

autonomia cantigas, letras de canção, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade;

i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 

em meio impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch;

b) Ler e compreender, com 

autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções de 

montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a ser 

seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto;

c) Ler e compreender, com 

autonomia, variados gêneros textuais, 

do campo da vida cotidiana, com 

expressão de sentimentos e opiniões, 

de acordo com as convenções do 

gênero considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto;

d) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade 

adequado;

e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

do cantinho de leitura da sala de aula 

e/ou disponíveis em meios digitais 

para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 

colegas sua opinião, após a leitura;

f) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global;

g) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos;

h) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, 

com base no contexto da frase ou do 

texto;

i) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, 

explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos visuais e 

sonoros.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 

Alfabetização, todos os alunos devem 

ter consolidado as capacidades 

referentes à leitura e à escrita 

necessárias para expressar-se, 

comunicar-se e participar das práticas 

sociais letradas e ter desenvolvido o 

gosto e apreço pela leitura.

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

os alunos devem compreender e 

utilizar o sistema de numeração, 

dominar os fatos fundamentais das 

quatro operações, realizar cálculos 

mentais, dominar conceitos básicos 

relativos a grandezas e medidas, 

espaço e forma e resolver operações 

matemáticas com autonomia. Ao final 

de cada ano de escolaridade, 

conforme Proposta Curricular 

Municipal, todos os alunos deverão ser 

capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 

contextos em que se encontram 

(indicador de quantidade, código de 

identificação ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas);

b) Contar de maneira exata ou 

aproximada utilizando diferentes 

estratégias;

c) Contar a quantidade de objetos de 

coleções até 100 (cem) unidades e 

apresentar o resultados por registros 

verbais e simbólicos;

d) Reconhecer valores de moedas e 

cédulas do Sistema Monetário 

Brasileiro;

e) Descrever, comparar e classificar 

figuras planas por características 

comuns;

f) Descrever a localização de pessoas 

e objetos no espaço em relação a sua 

própria posição, utilizando termos: 

direita, esquerda, em frente e atrás;

g) Resolver problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e 

subtração (juntar, acrescentar, separar 

e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

naturais até a ordem de centenas com 

e sem suporte da reta numérica;

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 3 (três) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

c) Composição e decomposição de 

números até 999;

d) Resolver e elaborar problemas de 

adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 

acrescentar, separar e retirar o dobro, 

metade e triplo); com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais;

e) Reconhecer, comparar e nomear 

figuras geométricas planas e espaciais 

com características comuns;

f) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo (uso do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e analógicos 

e ordenação de datas);

g) Reconhecer e fazer equivalência de 

valores de moedas e cédulas do 

Sistema Monetário Brasileiro;

h) Coletar, classificar e representar 

dados em tabelas simples e dupla 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 4 (quatro) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

b) Composição e decomposição de 

números até 9999;

c) Utilizar diferentes procedimentos 

de cálculo mental e escrito para 

resolver problemas significativos de 

adição, subtração e multiplicação com 

números naturais;

d) Utilizar reta numérica para ordenar 

números naturais e fazer cálculos de 

adição, subtração e multiplicação;

e) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);

f) Resolver e elaborar problemas de 

divisão de um número natural por 

outro até 10;

g) Significado de metade, terça e 

quarta parte;

h) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco, retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

objetos no mundo físico e nomear 

essas figuras;

 i) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas 

mais usuais, bem como os diversos 

instrumentos de medida;

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo, utilizando relógios, 

analógico e digital, para informar os 

horários de início e término da 

realização de uma atividade e sua 

duração;

k) Reconhecer a relação entre 

hora/minutos e minutos/segundos;

 l) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a comparação e a 

equivalência, de valores monetários 

do Sistema Brasileiro, em situações de 

compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 6º - Na operacionalização do Ciclo 

de Alfabetização, devem ser 

observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

garantam a aprendizagem e a 

recuperação das dificuldades no 

processo de construção do 

conhecimento;

II – A sistematização dos recursos do 

código da leitura e escrita e seus 

princípios organizadores, a fim de que 

os estudantes atinjam a condição de 

letramento;

III – A avaliação processual, formativa, 

participativa, contínua, cumulativa e 

diagnóstica, numa visão formativa;

IV- A utilização de instrumentos e 

procedimentos avaliativos sob uma 

perspectiva qualitativa, por meio de 

observação, registro descritivo e 

reflexivo, além dos valores, notas ou 

conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

deve observar aos seguintes 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 

participativa, formativa e cumulativa, 

de forma a possibilitar tomada de 

decisões para redimensionamento, se 

necessário, da ação pedagógica;

II – Superar a prática tradicional que se 

limita a observar apenas os resultados 

finais traduzidos em notas ou 

conceitos para verificação de 

conhecimentos em caráter 

classificatório;

III – Superar a simples verificação de 

rendimento utilizando instrumentos e 

procedimentos de observação, 

acompanhamento contínuo, registro e 

reflexão permanente sobre o processo 

de ensino aprendizagem, adaptando-o 

às diferentes necessidades, estilos e 

possibilidade de expressão e 

compreensão dos alunos;

IV – Constituir-se em momento 

privilegiado e necessário para a 

construção do planejamento e das 

ações pedagógicas;

V – Permear todo o processo de 

ensino aprendizagem de modo a 

oportunizar o conhecimento do 

potencial do aluno, suas variações de 

desempenho escolar, evitando 

comparações e competição em 

relação a outros alunos.

§1º - O processo de avaliação dos 

estudantes do Ciclo de Alfabetização 

será registrado através de Parecer  

Descritivo do aluno,  serão 

consolidados instrumentos objetivos 

que subsidiarão esse registro 

avaliativo do aluno.

§2º- O processo de avaliação dos 

estudantes ao final do Ciclo de 

Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 

escolaridade, será realizado através 

do registro da nota e será resultado do 

somatório dos DIVERSOS 

INSTRUMENTOS (mínimo de três) 

aplicados ao longo dos bimestres, 

junto com uma ficha em que se 

identifique os direitos de 

aprendizagem adquiridos a cada 

bimestre, de modo que ano final do 4º 

(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

resultado do estudante deverá ser 

expresso através da média de notas 

obtidas  durante os bimestres e um 

parecer que registre os direitos de 

aprendizagem consolidados ao final 

do ciclo.

§3º - Os casos excepcionais se 

caracterizarão quando o estudante 

estagnar em seu processo de 

aprendizagem, considerando os 

direitos previstos para o ano de 

escolaridade. 

Art. 8º - A promoção dos alunos deve 

estar vinculada a aprendizagem. As 

unidades escolares deverão com suas 

equipes pedagógicas construir 

estratégias de ensino diversificadas a 

fim de recuperar os alunos que por 

algum motivo, apresentarem 

dificuldades no seu processo de 

construção do conhecimento em cada 

ano de escolaridade.

Art. 9º - No caso de retenção esta 

estagnação deverá ser comprovada 

através de diversos instrumentos; 

atividades desenvolvidas pelo aluno 

ao longo do processo, análise dessas 

atividades, encaminhamentos a 

serviços especializados, registros de 

reuniões com responsável e outros 

documentos que possam comprovar a 

necessidade do aluno permanecer no 

mesmo ano de escolaridade para 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

direitos de aprendizagem. 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

conter as estratégias de recuperação 

e/ou reforço escolar a serem 

oferecidos pelo professor, junto com a 

Equipe Pedagógica; destacando os 

Direitos de Aprendizagem que o 

estudante não conseguiu se apropriar. 

Essa documentação deverá ser 

arquivada junto a documentação do 

aluno.

§2º – Caso o aluno retido tenha 

necessidades educacionais especiais 

caberá uma avaliação da equipe 
técnico-pedagógica e da equipe de 

Educação Inclusiva, a fim de realizar 

uma análise da situação junto ao 

professor. 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

Sequencial de Alfabetização ocorrerá 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

atingido as mínimas condições 

necessárias para o prosseguimento de 

estudos nos anos seguintes de 

escolaridade.

Art. 11 - No caso de retenção de alunos 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade 

do Ensino Fundamental, a Unidade 

Escolar deverá, juntamente, com a sua 

equipe pedagógica (Coordenador 

Pedagógico, Professor e Diretor) e a 

Coordenação Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, 

elaborar avaliação e plano de ação a 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 

alfabetizador, o professor que atua no 

1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 

(terceiro) anos de escolaridade do 

Ensino Fundamental. A formação 

continuada dos professores 

alfabetizadores será um eixo 

estruturante para o entendimento do 

processo de alfabetização e garantirá 

o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre alfabetização, 

interdisciplinaridade e inclusão como 

princípio fundamental do processo 

educativo terá seus enfoques os 

processos instrumentais como plano 

de aula, as sequências didáticas e a 

avaliação diagnóstica entre outros, 

bem como, estratégias que viabilizem 

ao aluno aprender com efetividade.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 

de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira - 

Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                    

Jacqueline Carneiro Leal

Alessandra do Nascimento Celestino

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Regimento Escolar da 

Rede Municipal para sua validação.

 Paraíba do Sul, 02 de abril de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Regimento Escolar da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 8º 

§2º - ALTERAR O TEXTO: passando a 

ressaltar que nas turmas de Maternal a 

Creche III haja no máximo 25 alunos 

por sala (de acordo com espaço físico) 

e que o número de monitores seja 

compatível ao número de alunos de 

cada sala para que aconteça um 

atendimento adequado às crianças. 

Tudo isso, em consonância com o 

Parecer 17/2012 do CNE:

No caso de agrupamento de crianças 

da mesma faixa etária, recomenda-se 

a proporção de: 

I - seis a oito crianças por professor, 

no caso de crianças de até um ano; 

II - quinze crianças por professor, no 

caso de crianças de dois e três anos; 

III - vinte crianças por professor, no 

caso de crianças de quatro e cinco 

anos.

§3º - INCLUIR NO TEXTO - Nas escolas 

regulares que contemplem a 

Educação Infantil (Pré-Escola), que 

tenham classes multisseriadas ou não, 

que seja oferecido a cada sala um 

monitor para atender às demandas de 

banheiro, merenda, mal estar etc.

- Artigo 14, §1º – ALTERAR O TEXTO – 

Incluir a disciplina Inglês como 

OBRIGATÓRIA, no Regimento consta 

como diversificada.

- Artigo 83 – ALTERAR O TEXTO –  

Porque a deliberação mencionada no 

artigo, não condiz com o enunciado 

do mesmo. A deliberação adequada 

seria Del. 14/2015

- Artigo 91 – ADEQUAR O TEXTO – O 

fato mencionado no caput do referido 

artigo não tem relação com a 

deliberação citada.

- Artigo 101 – INCLUIR NO TEXTO –  

Que a retenção somente ao final do 

referido ciclo, ou seja, no 3º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, 

caso não tenham sido alcançadas as 

condições necessárias para o 

prosseguimento dos estudos. Essa 

avaliação tem que assumir forma 

processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica.

- Artigo 110 – ALTERAR O TEXTO – O 

resultado da recuperação paralela é 

bimestral e não semestral.

- Artigo 112 – ALTERAR O TEXTO – A 

recuperação paralela substitui um 

instrumento avaliativo, devendo as 

notas serem somadas e divididas 

novamente. Exemplo: 

avaliação 1 -  NOTA – 5  ,  

avaliação 2  - NOTA – 3                            

avaliação 3 – NOTA – 2

TOTAL – 10 : 3 =   MÉDIA – 3,5

A recuperação será feita e substituirá 

a nota de um instrumento avaliativo

avaliação 1 – NOTA – 5

avaliação 2 – NOTA – 3                               

recuperação – NOTA - 7

TOTAL -  15             MÉDIA - 5    

- Artigos 114, 115 e 116 – EXCLUIR –  Sob 

a justificativa de não haver no 

município recuperação final, sendo 

ofertada a recuperação bimestral, ou 

seja, a recuperação paralela.

- Artigo 164 – Haverá somente 2 tipos 

de advertência: a oral e a escrita para 

respaldar as ações, devendo ser todas 

as ações documentadas.

Advertência oral – art. 164, II, alíneas – 

A, B, C.

Advertência escrita – art. 164, II, 

alíneas – D, E, F e art. 164, III – todas as 

alíneas, exceto a C e a H que podem 

ser EXCLUIDAS, por estarem 

contempladas no art. 164, V e suas 

respectivas alíneas.

- No artigo 164 – CORRIGIR NO TEXTO 

– há 2 incisos “V” no art. 164, o certo 

seria V e VI.

- No artigo 164, V - EXCLUIR DO 

TEXTO – nesse dispositivo é feita 

menção ao Decreto 10.623/77, que 

não tem ligação com o texto 

apresentado.

- No art. 164, IV – EXCLUIR DO TEXTO 

essa passagem: – “Caberá recurso no 

prazo de 03 (três) dias ao próprio 

diretor (a) do estabelecimento, que 

deliberará em igual prazo, reformando 

ou mantendo a decisão. Neste último 

caso, não se admite novo recurso.” 

Partimos do pressuposto que se 

houve advertência escrita, a família já 

foi chamada a escola e teve ciência do 

ocorrido, podendo no momento 

apresentar o princípio da ampla 

defesa e do contraditório.

- Artigo 164  – INCLUIR NO TEXTO – 

em caso de reincidência na 

advertência escrita, o aluno poderá ser 

suspenso por até 3 (três) dias, sendo 

os familiares e o Conselho Tutelar 

acionados para ciência do fato.  

Havendo novas reincidências, após 

realizadas todas as etapas anteriores, 

a escola aconselhará  a família a 

buscar uma escola que seja mais 

adequada a realidade do aluno.

- Artigo 167 e 170 – EXCLUIR DO 

TEXTO as menções as deliberações de 

Três Rios.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação. 

Paraíba do Sul, 21 de agosto de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Sistema Municipal Ensino de Paraíba 

do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 25 

Revisão e alteração do caput e do 

parágrafo único, uma vez que, o que 

está transcrito, não se encontra em 

conformidade com a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADIN 4439/DF, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Segundo a decisão do pleno do STF 

ficou estabelecido, por maioria dos 

votos dos ministros (6 x 5), que o 

ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras pode ter natureza 

confessional, ou seja, vinculado às 

diversas religiões. Sendo assim:

“Competirá ao Estado, em 

observância ao princípio da igualdade, 

estabelecer regras administrativas 

gerais que permitam a realização de 

parcerias voluntárias sem 

transferências de recursos financeiros, 

em regime de mútua cooperação com 

todas as confissões religiosas que 

demonstrarem interesse, para a 

consecução do dispositivo 

constitucional, em termos 

semelhantes aos previstos na Lei 

13.204, de 14 de dezembro de 2015.”

“Não se diga que a realização dessas 

parcerias voluntárias é inexequível, 

pois bastará às respectivas Secretarias 

de Educação realizarem prévio 

chamamento público para 

cadastrarem as confissões religiosas 

interessadas. Posteriormente, no 

período de matrícula da rede pública, 

deverão ser ofertadas as diversas 

possibilidades para que os alunos ou 

seus pais/responsáveis legais, 

facultativamente, realizem 

expressamente sua opção entre as 

várias confissões ofertadas ou pela 

não participação no ensino religioso. 

Com a demanda definida, o Poder 

Público poderá estabelecer os 

horários, preferencialmente nas 

últimas aulas do turno, para que haja a 

liberação daqueles que não 

pretendam participar, utilizando-se, 

inclusive, de rodízios de períodos, se 

assim for necessário afirmando a 

constitucionalidade do ensino 

religioso confessional como disciplina 

facultativa dos horários normais das 

escolas públicas de ensino 

fundamental.”

Desta forma, é de fundamental 

relevância a adequação do Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

as diretrizes emanadas pelo Supremo 

Tribunal Federal.

- Artigo 26

Alteração da numeração da 

deliberação mencionada no caput do 

artigo. O certo seria Deliberação 

12/2014.

- Artigo 28, §3º

Alterar redação do referido parágrafo 

que se apresenta da seguinte forma:

§ 3º - O atendimento educacional é 

feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos 

educandos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de 

ensino regular.

Sendo nossa proposta:

§ 3º - A educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular.

Fundamentamos nossa proposta de 

alteração com base nas Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional 

Especial na Educação Básica e na 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação.

Paraíba do Sul, 04 de outubro de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido , 

em caráter de urgência, à Presidente 

do Conselho Municipal de Paraíba do 

Sul – RJ, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, para que fosse avaliado e 

concedido parecer sobre a Lei de 

Gestão Democrática, que irá instituir a 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores nas 

unidades escolares do Município de 

Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, sugeriu que tenha direito 

ao voto o aluno que na data da 

consulta pública já possua 12 (doze) 

anos completos. Segundo o 

entendimento do pleno, seria um 

momento oportuno para que a escola 

se consolide como espaço 

democrático e promova a inserção do 

aluno dentro desse contexto; para que 

ele exerça seu papel cidadão, através 

dos espaços de diálogos e discussões, 

sendo capaz de tomar decisões por si 

mesmo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 058/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX E 

EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 

ARMÁRIO VITRINE, GELADEIRAM 

CADEIRA EM AÇO, AR 

CONDICIONADO, BALDE A PEDAL, 

ARMÁRIO EM AÇO, ESTANTE EM 

AÇO, MESA DE ESCRITÓRIO, ESCADA 

COM 2 DEGRAUS, MESA DE EXAME E 

VENTILADOR DE TETO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais); CDDO DE CARMO 

COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no 

CBNPJ sob o nº 04.179.046/00014-70, 

para os itens: 02 R$ 1.400,00, 

perfazendo o total de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais); 04 R$ 

86,00, perfazendo o total de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais); 

10 R$ 270,00, perfazendo o total de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais); 

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 03 R$ 1.445,00, 

perfazendo o total de R$ 4.335,00 

(quatro mil trezentos e trinta e cinco 

reais); 05 R$ 2.390,00, perfazendo o 

total de R$ 2.390,00 (dois mil 

trezentos e noventa reais); 08 R$ 

350,00, perfazendo o total de R$ 

700,00 (setecentos reais); 09 R$ 

340,00, perfazendo o total de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta reais); 

INFONEW INFORMÁTICA LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 06 

R$ 683,00, perfazendo o total de R$ 

4.098,00 (quatro mil e noventa e oito 

reais); 07 R$ 115,00, perfazendo o total 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 174.968,00 (cento e setenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e 

oito reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

056/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

(quatro) Veículos da Marca 

Volkswagen Gol, 1.0, zero km, Flex, 

conforme Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 155.680,00 (cento 

e cinquenta e cinco mil seiscentos e 

oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

057/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: CDDO de Carmo 

Comércio e Prestação de Serviços 

Ltda-EPP

OBJETO: Fornecimento de 02 

Armários Vitrine, 05 Cadeiras em Aço, 

02 Escadas dois Degraus e 02 Mesas 

de Exames, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 37240001 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1170-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR TOTAL: R$ 6.270,00 (seis mil 

duzentos e setenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 03 

Geladeiras, 01 Aparelho de Ar 

Condicionado, 02 Estantes em Aço e 

02 Mesas para Escritório, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 8.105,00 (oito mil 

cento e cinco reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 06 Armário 

em Aço, 02 Baldes a Pedal e 

03Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 4.913,00 (quatro 

mil novecentos e treze reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 059/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-06, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 77.840,00 

(setenta e sete mil oitocentos e 

quarenta reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-06, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 77.840,00 (setenta 

e sete mil oitocentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 060/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 194.600,00 (cento 

e noventa e quatro mil e seiscentos 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 062/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS 

COMO: COMPUTADOR PORTÁTIL, 

TELEVISÃO 32”, ARQUIVO DE AÇO, 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 

COMPUTADOR, LONGARINA 3 

LUGARES, VENTILADOR DE TETO E 

GELADEIRA, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

27780001, com entrega após emissão 

da ordem de compra: LM 

TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.673.486/0001-42, 

para os itens: 01 R$ 2.520,00, 

perfazendo o total de R$ 10.080,00 

(dez mil e oitenta reais; SPACE 

INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 02 R$ 1.075,00, 

perfazendo o total de R$ 5.375,00 

(cinco mil trezentos e setenta e cinco 

reais); 04 R$ 1.300,00, perfazendo o 

total de R$ 24.700,00 (vinte e quatro 

mil e setecentos reais); 08 R$ 1.339,00, 

perfazendo o total de R$ 5.356,00 

(cinco mil trezentos e cinquenta e seis 

reais); INFONEW INFORMÁTICA 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 03 

R$ 395,00, perfazendo o total de R$ 

1.580,00 (mil quinhentos e oitenta 

reais); 05 R$ 2.310,00, perfazendo o 

total de R$ 18.480,00 (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta reais), 06 R$ 

215,00, perfazendo o total de R$ 

3.655,00 (três mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), 07 R$ 147,00, 

perfazendo o total de R$ 882,00 

(oitocentos e oitenta e dois reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 70.108,00 (setenta mil cento e oito 

reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

062/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA:LM Telecomunicações, 

Comércio e Serviços Eireli-ME

OBJETO: Fornecimento de 04 

Computadores Portáteis, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 10.080,00 (dez mil 

e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0038.1.001–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

063/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 05 

Televisores 32”, 19 Aparelho de Ar 

Condicionado e 04Geladeiras, 

conformeEmenda Parlamentar Nº 

27780001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 35.431,00 (trinta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

064/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

Arquivos de Aço, 08 Computadores, 17 

Longarinas de 03 lugares e 06 

Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 24.597,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e noventa e sete 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde
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reunião do pleno, é discutir e validar a 

Lei de Gestão Democrática, que está 

sendo construída para implementação 

no último trimestre de 2018. Passou a 

palavra a Ana Rodrigues, que relatou 

como a comissão foi criada em 2017 

para que se levantassem dados, por 

meio de pesquisas a legislações de 

outros municípios para inserir ao 

nosso; propondo a leitura do 

documento por elas preparado, para 

que os conselheiros pudessem fazer 

seus apontamentos, sugestões e 

indagações. A primeira consideração 

feita foi sobre o artigo 4º, V que traz 

que só poderá ser candidato ao cargo 

de diretor e vice-diretor quem “tenha 

obtido resultado igual ou superior a 

70% (setenta por cento) nas duas 

últimas Avaliações de Desempenho” 

da Rede Municipal. A conselheira 

Sabrina Albino propôs que a avaliação 

de desempenho do diretor seja 

realizada dentro da unidade escolar 

pelo funcionalismo e não pela equipe 

da Secretaria Municipal de Educação, 

visto que são os funcionários que 

lidam diretamente, participando da 

rotina escolar, juntamente com 

diretores e vice-diretores. Ana 

Rodrigues ponderou ser válida a 

alteração, desde que os critérios 

avaliados sejam objetivos; o que todos 

concordaram e destacaram que é o 

mais indicado. Dando sequência a 

leitura, sobre o mesmo artigo, foi 

pontuado que em seu inciso VIII, §1º 

que versa sobre “o candidato que 

esteja permutado cumprirá mínimo de 

40 h semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 25h semanais”; a conselheira 

Alessandra Celestino alegou que o fim 

da permuta e, consequente redução 

da jornada de trabalho do diretor, 

trará prejuízos a escola, que ficará 

parcialmente sem a presença de um 

diretor na unidade. Sugerindo assim, 

que seja pactuado e documentado, 

entre os entes que celebram o acordo, 

que a permuta, obrigatoriamente, 

deverá se manter até o final do 

mandato do diretor. Ainda sobre o art. 

4º, VIII,§ 3º que diz: “O profissional que 

tiver uma (01) matrícula terá o direito 

de receber Dedicação Exclusiva para 

cumprir as 40 horas semanais”. 

Alessandra sugeriu a existência de 

uma gratificação fixa para a função de 

diretor, alegando que o impacto 

financeiro seria menor. Visto que o 

próprio termo “dedicação exclusiva” é 

inadequado. Sua colocação gerou 

várias ponderações entre o grupo, 

tentando valorar o que seria uma 

gratificação justa para o desempenho 

desta atividade, uma vez que requer

assumir muitas responsabilidades. 

Sabrina ponderou se não seria 

possível dar somente a gratificação de 

direção às diretoras gerais. Enquanto 

que as vice-diretoras ou adjuntas 

poderiam: 1- não receber nenhum 

adicional, ou seja, trocariam somente a 

atuação na sala de aula para a função 

de vice-direção; 2- receber uma 

gratificação menor. Visto que, é 

necessária a redução de custos pela 

Seduc. Jaqueline Carneiro ressaltou 

que, principalmente, nas escolas da 

zona rural é importante a figura do 

vice-diretor, já que muitas vezes o 

diretor geral se ausenta da unidade 

escolar para atender demandas da 

Secretaria de Educação, o que acaba 

por demandar tempo, devido a 

distância. A também conselheira e 

Secretária de Educação, Neila 

Bouzada, argumentou que está sendo 

feito um estudo por parte da 

Secretaria de Educação para tentar 

majorar essa gratificação sem 

comprometer as finanças; solicitou 

que avançássemos com as discussões 

no próximo encontro. Como a reunião 

já estava por findar, todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades até o próximo encontro. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, cinco de junho de dois 

mil e dezoito.

Ao décimo segundo dia do mês de 

junho de dois mil e dezoito, às 

quatorze horas, conforme convocação 

prévia, no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul, foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seg uintes 

conselheiros titulares: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e Alessandra do 

Nascimento Celestino. Além dos 

presentes citados acima, também 

participaram da reunião, os membros 

da comissão responsável pela lei que 

institui o processo de consulta pública 

para escolha de diretores e 

vice-diretores das unidades escolares 

da Rede Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa e a coordenadora 

pedagógica, Ana Ferreira Rodrigues. 

Iniciou-se a reunião com a Presidente 

Djenaine Sibyl retomando o encontro 

anterior. Passou a palavra a Ana 

Rodrigues para que continuasse a 

fazer a leitura do documento; dando 

sequência a proposta. Avançando nas 

discussões, Alessandra Celestino 

sugeriu que no art. 8º, III e IX (anexo I) 

fosse ampliado o prazo fixado pela 

Comissão Organizadora dar resposta 

ao recurso do candidato quanto ao 

deferimento ou indeferimento da 

inscrição. O que foi acatado por todos 

os presentes. Ao aprofundarmos o 

diálogo a respeito do capítulo: “Da 

Constituição da Comunidade Escolar”, 

muitos apontamentos foram feitos. A 

conselheira Alessandra ressaltou que 

a proposta restringe o número de 

alunos com direito ao voto, já que na 

referida lei, somente alunos e 8º e 9º 

ano teriam direito de manifestar sua 

vontade; os demais alunos seriam 

representados por seus pais ou 

responsáveis. Jaqueline Carneiro 

concordou com o posicionamento e 

acrescentou que, tendo o aluno 

manifestado sua vontade, o 

pai/responsável por este não teria 

direito

ao voto. Para ela, somente no caso dos 

alunos não votantes os 

pais/responsáveis teriam direito ao 

voto. O que também ficou pacificado. 

Sendo assim, propôs-se a 

reformulação do capítulo e inserção 

de um parágrafo único para definir 

quem seria considerado responsável 

pelo aluno: aquele que tivesse 

assinado a ficha de matrícula na 

unidade escolar. Ana Rodrigues fez as 

anotações pertinentes e deu 

prosseguimento na leitura. Ao chegar 

ao artigo 14, muitas colocações foram 

feitas. Primeiramente, a conselheira 

Jaqueline ponderou que não pode ser 

adotado somente o critério 

quantitativo (ter mais de 250 alunos) 

para definir se a unidade escolar terá 

direito a um vice-diretor. Segundo ela, 

as peculiaridades devem ser 

observadas; já que, alcançar 250 

alunos na zona rural não é comum. 

Somado a isso, a distância física, que 

existe entre as unidades da zona rural 

e a Secretaria de Educação, faz com 

que haja necessidade de se ter a 

presença de um vice; para que a 

unidade não fique descoberta, ou seja, 

sem um responsável. Novamente, a 

questão orçamentária veio em voga. 

Segundo Ana Rodrigues, reduzir o 

quantitativo de alunos, para que a 

escola tenha direito ao vice-diretor, 

trará custos elevados. Neila Bouzada 

reiterou essa situação apresentada 

por Ana e, se posicionando enquanto 

Secretária de Educação, disse que 

essa é uma preocupação atual. 

Sabrina Albino sugeriu que se 

estabeleça uma gratificação fixa e 

com valores atualizados para a função 

de diretor. Alessandra concordou com 

ideia e disse que o mesmo princípio se 

aplica no Estado. Jaqueline discordou 

alegando que a gratificação não é tão 

interessante financeiramente quanto a 

dedicação exclusiva, e que isso pode 

levar as pessoas a não quererem se 

candidatar ao cargo. Alessandra e 

Sabrina pontuaram que a dedicação 

exclusiva sai mais cara que a 

gratificação e acaba por onerar mais. 

As discussões seguiram e ao chegar 

ao art. 21 e 22 novos apontamentos 

ocorreram. Alessandra Celestino 

colocou que tem que ser dado peso 

diferente as representatividades, já 

que o número de pais é superior ao de 

funcionários; devendo ter 

proporcionalidade nos votos; sendo 

necessário reformular tal dispositivo. 

Ana Rodrigues considerou plausível a 

colocação e prometeu fazer 

alterações para regulamentar da 

melhor forma. Mais uma vez, a reunião 

já estava por findar, e todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, doze de 

junho de dois mil e dezoito.

Ao décimo dia do mês de julho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação, 

sob a Presidência de Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Ao décimo dia do mês de abril 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 , não foi 

possível realizar a reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação por falta de quórum. 

Estavam presentes somente a 

Presidente, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, e a conselheira, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino; além das 

representantes do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do RJ – 

SEPE – Paraíba do Sul, Natália Alves 

Oliveira e Fernanda Aparecida 

Medeiros. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, dez de 

abril de dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de maio 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 reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros efetivos: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino e Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles; além 

da representante do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da 

Educação do RJ – SEPE – Paraíba do 

Sul, Natália Alves Oliveira. Os 

conselheiros discutiram e deliberaram 

sobre a seguinte pauta: 1) Retificação 

da numeração das deliberações 

cronologicamente; 2) Discussão sobre 

a interpretação dada ao art. 8º do 

Regimento Interno do CME - Paraíba 

do Sul . 3) Proposições a Secretaria de 

Educação; 4) Convite ao CME – 

Paraíba do Sul à eleição da 

Presidência da Regional Sudoeste I. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl ressaltando que é 

extrema importância a participação e 

assiduidade dos membros deste 

conselho às reuniões. A representante 

sindical, Natália Alves, pediu a palavra 

para fazer uma colocação sobre a 

participação popular nos conselhos. 

Segundo ela, em um evento em que 

participou, pediu orientações acerca 

do tema a Fernando Uchoa; que a 

informou que a participação dos 

cidadãos é aberta e o direito a fala 

também. A presidente, Djenaine Sibyl, 

disse concordar plenamente com isso  

e salientou que a finalidade dos 

conselhos é justamente essa, ser 

plural; onde todos possam expressar 

suas opiniões. Entretanto, segundo 

Djenaine, as colocações não podem 

ser feitas aleatoriamente, há que se ter 

um momento específico, para que os 

debates não percam seu sentido. E é, 

justamente, para saber o momento em 

que essa participação deva se 

concretizar, que a Secretária do 

Conselho Municipal, Sabrina Albino e a 

presidente Djenaine Sibyl, fizeram um 

levantamento nos Regimentos 

Internos nos demais conselhos da 

Regional Sudoeste I para elucidar essa 

questão. Como esses conselhos 

também não fazem uma abordagem 

restritiva desse aspecto em seus 

ordenamentos, o CME – Paraíba do Sul 

segue em busca de uma solução que 

atenda a pluralidade; solicitando a 

própria Natália, que busque junto a 

sua fonte, aparato legislativo que 

respalde nossas ações. Findada a 

participação da Natália, retomaram a 

discussão da pauta. A Secretária 

Executiva, Sabrina Albino, apresentou 

aos demais conselheiros a 

necessidade de retificação na 

numeração cronológica das 

deliberações, já que anteriormente 

houve um erro interno e

há duas deliberações com mesma 

numeração, precisando reajustá-las 

para nova publicação. Essa 

modificação foi aprovada por 

unanimidade pelos membros. Em 

sequência, foi feita a leitura no art. 8º 

do Regimento Interno do Conselho 

Municipal para que fossem feitas 

considerações quanto à interpretação 

do mesmo; o Presidente só deveria 

votar em caso de desempate ou em 

todos os casos. Ficou decidido 

também, por unanimidade, manter a 

redação do dispositivo. Observando 

ainda o Regimento Interno e visando 

reunião após as 16 horas por questões 

pessoais. Além dos presentes citados 

acima, também participaram da 

reunião os membros da comissão 

responsável pela lei que institui o 

processo de consulta pública para 

escolha de diretores e vice-diretores 

das unidades escolares da Rede 

Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa, a coordenadora pedagógica, 

Ana Ferreira Rodrigues e a 

supervisora, Cristiane da Costa 

Quintela do Nascimento Oliveira. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl apresentando a 

comissão acima citada e destacando 

que o objetivo da presença desta, na 

dar maior efetividade as sessões do 

pleno, a conselheira, Sabrina Albino, 

sugeriu revisar o quórum do Conselho, 

visto o desligamento de um dos 

membros. Sendo assim, depois de 

discutido o assunto, todos os 

conselheiros aprovaram alterar o 

quórum das sessões ordinárias para a 

presença de 1/3 de seu corpo efetivo. 

Dando continuidade, no uso de sua 

atribuição propositiva, esse Conselho 

vem sugerir a Secretaria de Educação 

que, nos dias de formação e/ou 

capacitação, os profissionais da 

Educação envolvidos possam sair mais 

cedo de suas atividades laborais para 

conseguirem chegar mais cedo, para 

que alcancem maior produtividade. 

Sugestionou também, que as turmas 

do 2º e 3º período integral possam ter 

a mesma rotina pedagógica que as 

turmas de turno parcial, visto que o 

trabalho pedagógico fica restrito a um 

curto espaço de tempo em função da 

rotina diária de cuidados da creche. As 

duas sugestões foram aprovadas por 

unanimidade pelo pleno. Foi feita, 

então, a leitura do item quatro da 

pauta, Djenaine convidou a todos os 

membros presentes para a eleição da 

Presidência da Regional da Sudoeste I, 

que aconteceria em Paty do Alferes, 

no dia oito de maio de dois mil e oito. 

Somente a Presidente e a conselheira 

Sabrina Albino se manifestaram em ir. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de maio de dois 

mil e dezoito.

Ao quinto dia do mês de junho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

presentes os seguintes conselheiros 

efetivos: Jacqueline Carneiro Leal, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada e 

Alessandra do Nascimento Celestino. 

O conselheiro, Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira, só chegou à 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Os conselheiros 

discutiram e deliberaram sobre a 

seguinte pauta: 1) Discussão e

considerações sobre o Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ. Iniciou-se a reunião com a 

Presidente, Djenaine Sibyl, fazendo a 

leitura em voz alta do documento para 

que, os apontamentos e ajustes, se 

necessários, fossem feitos. As 

intervenções sugeridas por este pleno 

foram nos artigos 26, caput e 28, §3º. 

No primeiro, para que retifiquem a 

numeração da deliberação 

mencionada no caput e, no segundo, 

para que seja feita alteração da 

redação do dispositivo. Desta forma, 

após findar o estudo do documento, 

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, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dez de julho de dois mil 

e dezoito.

 Ao décimo quarto dia dia do mês de 

agosto 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 , não foi possível  

realizar a reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação 

por falta de quórum. Estavam 

presentes somente a Presidente, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 

conselheira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze 

de agosto de dois mil e dezoito.

Ao décimo primeiro dia do mês de 

setembro 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 reunião 

ordinária do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Alessandra 

do Nascimento Celestino. Os 

conselheiros discutiram e revisaram a 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização, a pedido da Secretária 

de Educação, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada. A presidente, Djenaine Sibyl, 

explicitou que o documento, a ser 

apresentado ao pleno, na data de hoje, 

foi fruto de pesquisas, levantamentos 

e estudos feitos por ela, Djenaine, e 

pela conselheira, Sabrina. Estudo este, 

que ainda está em sua fase inicial; que 

ganhará corpo e se consolidará a 

partir das discussões e apontamentos 

do conselho. Iniciou assim, a leitura do 

material. Djenaine salientou que o 

objetivo de revisarmos a antiga 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização é torná-la mais atual, 

direta e concreta; para que o processo 

de alfabetização possa se tornar 

eficaz. Todos os conselheiros 

concordaram que esse é o grande 

interesse do pleno; possibilitar que a 

Educação Municipal de Paraíba do Sul 

possa crescer, se consolidar e alcançar 

grandes resultados. Desta forma, 

Alessandra e Jacqueline sugeriram 

alterações pontuais na deliberação e a 

mesma foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, onze de setembro de 

dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de outubro de 

dois mil e dezoito, às dezessete horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino,  Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e  Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Além dos 

presentes citados acima, também 

participou da reunião a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles.  A 

Secretária de Educação e também 

conselheira, Neila Bouzada, pediu a 

palavra logo no início da sessão para 

explicitar o que motivou o 

agendamento desse encontro. 

Segundo ela, é necessário que o pleno 

possa dar seu parecer sobre o projeto 

de lei que institui o processo de 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores das 

unidades escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul; para que, na 

sequência, pudesse levar à Câmara 

Municipal para tramitação, avaliação e 

aprovação.  Realizou, desta forma, a 

leitura da referida lei; que transcorreu 

tranquilamente, sem grandes 

interferências. Alessandra Celestino 

sugeriu que fosse acrescentado, como 

arcabouço jurídico da lei, o Regimento 

Interno dos Servidores, o que foi 

aceito por todos. Sabrina Albino e 

Alessandra Celestino propuseram que 

seja considerada, na lei, a 

possibilidade do aluno que possua 12 

(doze) anos completos, na data da 

consulta pública, possa exercer o 

direito ao voto; uma vez que, isso nada 

mais é do que o exercício e vivência da 

cidadania. O referido documento já 

passou por 2 (duas) sessões desse 

pleno para que considerações, ajustes, 

adequações e correções fossem 

tecidas. Sendo assim, ele retornou à 

Comissão responsável e, só agora, no 

dia de hoje, retornou as mãos do CME 

para avaliação final. Desta forma, após 

findar o estudo do mesmo, os 

apontamentos finais foram feitos por 

meio de parecer técnico deste 

colegiado, para que ele seja devolvido 

à Secretaria Municipal de Educação. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de outubro de 

dois mil e dezoito.

O Exmo. Sr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, convoca todos os 

motoristas de táxis e motoristas 

auxiliares a participarem da reunião 

que será realizada no dia 29 de 

outubro de 2018, segunda-feira, às 

10:30 horas no auditório da Prefeitura, 

sito à Rua visconde da Paraíba, nº 11.

O assunto principal da reunião será o 

recadastramento dos táxis, entre 

outros assuntos de interesse da classe 

taxista.

Paraíba do sul, 23 de outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS 

COMISSÕES DE LEVANTAMENTO E 

AVALIAÇÃO; DEPRECIAÇÃO E 

REVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E 

INSERVÍVEIS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, 

previstas no artigo 95, da Lei Orgânica 

Municipal,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Nomear os membros da 

Comissão de Levantamento e 

Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, 

Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

MARILETE DA PIEDADE PAREDES 

Membros: 

ÂNTONIO CARLOS DOS SANTOS

ALOYSIO PIFANO PINTO

NOEMI REZENDE

JOSÉ MARIA DIONIZIO 

Art. 2º. Compete à Comissão de 

Levantamento de Avaliação: 

I-Verificação da localização física de 

todos os bens patrimoniais do 

Município; 

II- Avaliação do estado de 

conservação dos bens;

 III- Classificação dos bens passíveis de 

disponibilidade de uso; 

IV- Identificação dos bens 

pertencentes a outros órgãos e que 

ainda não foram transferidos para o 

Município;

 V- Identificação de bens permanentes 

eventualmente não tombados; 

VI- Identificação de bens patrimoniais 

não localizados; 

VII- Emissão de relatório final acerca 

das observações anotadas ao longo 

do processo do inventário, constando 

as informações quanto aos 

procedimentos realizados, à situação 

geral do patrimônio do Município e às 

recomendações para corrigir as 

irregularidades apontadas, assim 

como eliminar ou reduzir o risco de 

sua ocorrência futura, se for o caso; 

VIII- Realizar outras atividades 

correlatas.

Art. 3º. Nomear os membros da 

Comissão de Depreciação e 

Reavaliação Patrimonial de Bens 

Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

ANTÔNIO CÉSAR MARTINS SÉRCIO

Membros: 

CARLOS HENRIQUE ROCHA MENDES

IOHANA MATIAS PEREIRA

ALMIR DA SILVA ARLINDO

Art. 4º. Compete à Comissão de 

Depreciação e Reavaliação 

Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, 

Úteis e Inservíveis; 

I- Classificar os bens inservíveis 

(ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis 

e antieconômicos); 

II- Formar os lotes de bens conforme 

sua classificação e características 

patrimoniais;

III- Elaborar as informações para o 

ajuste contábil dos bens do Município, 

que é representado pelo registro das 

depreciações, vida útil econômica, 

valor residual, considerando o critério 

do valor justo dos bens móveis acordo 

com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público.

IV- Avaliar sucatas pertencentes ao 

Município;

V. Reavaliar bens móveis e imóveis 

pertencentes ao Município para fins 

contábeis; 

VI. Organizar, definir prazos e 

acompanhar e dar andamento dos 

Leiloes de Bens inservíveis do 

Patrimônio Publico que vierem a 

ocorrer. 

VII. Relacionar baixa de bens para 

ajuste de incorreções no cadastro do 

sistema patrimonial, com lei municipal 

específica; 

VIII. Emitir pareceres sobre a doação 

de bens móveis, permitida 

exclusivamente para fins de interesse 

social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência 

sócio-econômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação; 

IX. Avaliar bens imóveis para fins de 

locação, alienação, aquisição por meio 

de compra, permuta ou doação pela 

Administração Pública do Município, e 

ainda recebimento por dação em 

pagamento como forma de extinção 

de crédito tributário municipal. 

X- Elaborar relatório de conclusão, e 

encaminhá-lo a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, 

inclusive recomendado a baixa de 

bens inservíveis.

XI. A Divisão de Recursos Humanos do 

Município deverá solicitar certidão da 

Coordenação do Patrimônio de bens 

sob a responsabilidade de servidor 

municipal efetivo ou ocupante de 

cargo em comissão, previamente à sua 

exoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18 DE OUTUBRO 

DE 2018.

Estabelece normas e procedimentos 

para o desenvolvimento do Ciclo 

Sequencial de Alfabetização da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ

Art. 1º O Ciclo Sequencial de 

Alfabetização para o Sistema de 

Ensino do Município de Paraíba do 

Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 

ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 

nº07⁄2010, especificamente pelo 

artigo 30, a ser transcrito, com 

fundamento no parecer CNE/CEB 

nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental devem assegurar:

I – A alfabetização e o letramento;

II – O desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais Artes, a 

Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia;

III – A continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os 

prejuízos que a repetência pode 

causar no Ensino Fundamental como 

um todo e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo 

ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.

§ 1º - Mesmo quando o Sistema de 

Ensino ou Escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo 

Regime Seriado, será necessário 

considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 

não passível de interrupção, voltado 

para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 

§ 2º - Considerando as características 

de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aos professores adotar formas de 

trabalho que proporcionem maior 

mobilidade das crianças nas salas de 

aula e as levem a explorar mais 

intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, 

manuseando-os e explorando as suas 

características e propriedades.

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 

(seiscentos dias letivos) dedicados a 

inserção na cultura escolar, à 

aprendizagem da leitura e da escrita, à 

ampliação das capacidades de 

produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não 

familiares e à ampliação do universo 

de referências culturais dos alunos nas 

diferentes áreas do conhecimento.

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 

assegurar, a todas as crianças, um 

tempo diferenciado de convívio 

escolar e mais oportunidades de 

aprendizagem;

II – A urgência de uma política que dê 

ênfase ao processo de alfabetização e 

letramento dos alunos da rede pública 

de ensino;

III – A necessidade de orientar as 

escolas na organização e 

funcionamento do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

do Ciclo de Alfabetização os seguintes 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 

(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Ensino Fundamental.

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

que terão ingresso os alunos com 6 

(seis) anos de idade completos ou a 

completar até 31 (trinta e um) de 

março do ano em curso, terão suas 

atividades pedagógicas organizadas 

de modo a assegurar que, ao final de 

cada ano de escolaridade, conforme 

Proposta Curricular Municipal, todos 

os alunos na área da Linguagem sejam 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

recitá-lo na ordem das letras;

b) Conhecer os usos e funções sociais 

da escrita;

c) Reconhecer a separação das 

palavras, na escrita, por espaços em 

branco;

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 

letras em formato imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas;

e) Comparar palavras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais;

f) Escrever, espontaneamente ou por 

ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas 

que representem fonemas;

g) Ler palavras novas com precisão na 

decodificação, no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por 

memorização;

h) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor;

b) Ler e escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em posição 

átona em final de palavra);

c) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em 

todas as sílabas;

d) Ler e escrever corretamente 

palavras com marcas de nasalidade 

(til, m, n);

e) Escrever palavras, frases, textos 

curtos nas formas imprensa e cursiva;

f) Segmentar corretamente as 

palavras ao escrever frases e textos;

g) Usar adequadamente ponto final, 

ponto de interrogação e ponto de 

exclamação;

h) Ler e compreender com certa 

autonomia cantigas, letras de canção, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade;

i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 

em meio impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch;

b) Ler e compreender, com 

autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções de 

montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a ser 

seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto;

c) Ler e compreender, com 

autonomia, variados gêneros textuais, 

do campo da vida cotidiana, com 

expressão de sentimentos e opiniões, 

de acordo com as convenções do 

gênero considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto;

d) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade 

adequado;

e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

do cantinho de leitura da sala de aula 

e/ou disponíveis em meios digitais 

para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 

colegas sua opinião, após a leitura;

f) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global;

g) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos;

h) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, 

com base no contexto da frase ou do 

texto;

i) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, 

explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos visuais e 

sonoros.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 

Alfabetização, todos os alunos devem 

ter consolidado as capacidades 

referentes à leitura e à escrita 

necessárias para expressar-se, 

comunicar-se e participar das práticas 

sociais letradas e ter desenvolvido o 

gosto e apreço pela leitura.

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

os alunos devem compreender e 

utilizar o sistema de numeração, 

dominar os fatos fundamentais das 

quatro operações, realizar cálculos 

mentais, dominar conceitos básicos 

relativos a grandezas e medidas, 

espaço e forma e resolver operações 

matemáticas com autonomia. Ao final 

de cada ano de escolaridade, 

conforme Proposta Curricular 

Municipal, todos os alunos deverão ser 

capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 

contextos em que se encontram 

(indicador de quantidade, código de 

identificação ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas);

b) Contar de maneira exata ou 

aproximada utilizando diferentes 

estratégias;

c) Contar a quantidade de objetos de 

coleções até 100 (cem) unidades e 

apresentar o resultados por registros 

verbais e simbólicos;

d) Reconhecer valores de moedas e 

cédulas do Sistema Monetário 

Brasileiro;

e) Descrever, comparar e classificar 

figuras planas por características 

comuns;

f) Descrever a localização de pessoas 

e objetos no espaço em relação a sua 

própria posição, utilizando termos: 

direita, esquerda, em frente e atrás;

g) Resolver problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e 

subtração (juntar, acrescentar, separar 

e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

naturais até a ordem de centenas com 

e sem suporte da reta numérica;

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 3 (três) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

c) Composição e decomposição de 

números até 999;

d) Resolver e elaborar problemas de 

adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 

acrescentar, separar e retirar o dobro, 

metade e triplo); com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais;

e) Reconhecer, comparar e nomear 
figuras geométricas planas e espaciais 

com características comuns;

f) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo (uso do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e analógicos 

e ordenação de datas);

g) Reconhecer e fazer equivalência de 

valores de moedas e cédulas do 

Sistema Monetário Brasileiro;

h) Coletar, classificar e representar 

dados em tabelas simples e dupla 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 4 (quatro) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

b) Composição e decomposição de 

números até 9999;

c) Utilizar diferentes procedimentos 

de cálculo mental e escrito para 

resolver problemas significativos de 

adição, subtração e multiplicação com 

números naturais;

d) Utilizar reta numérica para ordenar 

números naturais e fazer cálculos de 

adição, subtração e multiplicação;

e) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);

f) Resolver e elaborar problemas de 

divisão de um número natural por 

outro até 10;

g) Significado de metade, terça e 

quarta parte;

h) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco, retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

objetos no mundo físico e nomear 

essas figuras;

 i) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas 

mais usuais, bem como os diversos 

instrumentos de medida;

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo, utilizando relógios, 

analógico e digital, para informar os 

horários de início e término da 

realização de uma atividade e sua 

duração;

k) Reconhecer a relação entre 

hora/minutos e minutos/segundos;

 l) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a comparação e a 

equivalência, de valores monetários 

do Sistema Brasileiro, em situações de 

compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 6º - Na operacionalização do Ciclo 

de Alfabetização, devem ser 

observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

garantam a aprendizagem e a 

recuperação das dificuldades no 

processo de construção do 

conhecimento;

II – A sistematização dos recursos do 

código da leitura e escrita e seus 

princípios organizadores, a fim de que 

os estudantes atinjam a condição de 

letramento;

III – A avaliação processual, formativa, 

participativa, contínua, cumulativa e 

diagnóstica, numa visão formativa;

IV- A utilização de instrumentos e 

procedimentos avaliativos sob uma 

perspectiva qualitativa, por meio de 

observação, registro descritivo e 

reflexivo, além dos valores, notas ou 

conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

deve observar aos seguintes 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 

participativa, formativa e cumulativa, 

de forma a possibilitar tomada de 

decisões para redimensionamento, se 

necessário, da ação pedagógica;

II – Superar a prática tradicional que se 

limita a observar apenas os resultados 

finais traduzidos em notas ou 

conceitos para verificação de 

conhecimentos em caráter 

classificatório;

III – Superar a simples verificação de 

rendimento utilizando instrumentos e 

procedimentos de observação, 

acompanhamento contínuo, registro e 

reflexão permanente sobre o processo 

de ensino aprendizagem, adaptando-o 

às diferentes necessidades, estilos e 

possibilidade de expressão e 

compreensão dos alunos;

IV – Constituir-se em momento 

privilegiado e necessário para a 

construção do planejamento e das 

ações pedagógicas;

V – Permear todo o processo de 

ensino aprendizagem de modo a 

oportunizar o conhecimento do 

potencial do aluno, suas variações de 

desempenho escolar, evitando 

comparações e competição em 

relação a outros alunos.

§1º - O processo de avaliação dos 

estudantes do Ciclo de Alfabetização 

será registrado através de Parecer  

Descritivo do aluno,  serão 

consolidados instrumentos objetivos 

que subsidiarão esse registro 

avaliativo do aluno.

§2º- O processo de avaliação dos 

estudantes ao final do Ciclo de 

Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 

escolaridade, será realizado através 

do registro da nota e será resultado do 

somatório dos DIVERSOS 

INSTRUMENTOS (mínimo de três) 

aplicados ao longo dos bimestres, 

junto com uma ficha em que se 

identifique os direitos de 

aprendizagem adquiridos a cada 

bimestre, de modo que ano final do 4º 

(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

resultado do estudante deverá ser 

expresso através da média de notas 

obtidas  durante os bimestres e um 

parecer que registre os direitos de 

aprendizagem consolidados ao final 

do ciclo.

§3º - Os casos excepcionais se 

caracterizarão quando o estudante 

estagnar em seu processo de 

aprendizagem, considerando os 

direitos previstos para o ano de 

escolaridade. 

Art. 8º - A promoção dos alunos deve 

estar vinculada a aprendizagem. As 

unidades escolares deverão com suas 

equipes pedagógicas construir 

estratégias de ensino diversificadas a 

fim de recuperar os alunos que por 

algum motivo, apresentarem 

dificuldades no seu processo de 

construção do conhecimento em cada 

ano de escolaridade.

Art. 9º - No caso de retenção esta 

estagnação deverá ser comprovada 

através de diversos instrumentos; 

atividades desenvolvidas pelo aluno 

ao longo do processo, análise dessas 

atividades, encaminhamentos a 

serviços especializados, registros de 

reuniões com responsável e outros 

documentos que possam comprovar a 

necessidade do aluno permanecer no 

mesmo ano de escolaridade para 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

direitos de aprendizagem. 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

conter as estratégias de recuperação 

e/ou reforço escolar a serem 

oferecidos pelo professor, junto com a 

Equipe Pedagógica; destacando os 

Direitos de Aprendizagem que o 

estudante não conseguiu se apropriar. 

Essa documentação deverá ser 

arquivada junto a documentação do 

aluno.

§2º – Caso o aluno retido tenha 

necessidades educacionais especiais 

caberá uma avaliação da equipe 

técnico-pedagógica e da equipe de 

Educação Inclusiva, a fim de realizar 

uma análise da situação junto ao 

professor. 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

Sequencial de Alfabetização ocorrerá 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

atingido as mínimas condições 

necessárias para o prosseguimento de 

estudos nos anos seguintes de 

escolaridade.

Art. 11 - No caso de retenção de alunos 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade 

do Ensino Fundamental, a Unidade 

Escolar deverá, juntamente, com a sua 

equipe pedagógica (Coordenador 

Pedagógico, Professor e Diretor) e a 

Coordenação Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, 

elaborar avaliação e plano de ação a 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 

alfabetizador, o professor que atua no 

1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 

(terceiro) anos de escolaridade do 

Ensino Fundamental. A formação 

continuada dos professores 

alfabetizadores será um eixo 

estruturante para o entendimento do 

processo de alfabetização e garantirá 

o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre alfabetização, 

interdisciplinaridade e inclusão como 

princípio fundamental do processo 

educativo terá seus enfoques os 

processos instrumentais como plano 

de aula, as sequências didáticas e a 

avaliação diagnóstica entre outros, 

bem como, estratégias que viabilizem 

ao aluno aprender com efetividade.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 

de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira - 

Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                    

Jacqueline Carneiro Leal

Alessandra do Nascimento Celestino

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Regimento Escolar da 

Rede Municipal para sua validação.

 Paraíba do Sul, 02 de abril de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Regimento Escolar da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 8º 

§2º - ALTERAR O TEXTO: passando a 

ressaltar que nas turmas de Maternal a 

Creche III haja no máximo 25 alunos 

por sala (de acordo com espaço físico) 

e que o número de monitores seja 

compatível ao número de alunos de 

cada sala para que aconteça um 

atendimento adequado às crianças. 

Tudo isso, em consonância com o 

Parecer 17/2012 do CNE:

No caso de agrupamento de crianças 

da mesma faixa etária, recomenda-se 

a proporção de: 

I - seis a oito crianças por professor, 

no caso de crianças de até um ano; 

II - quinze crianças por professor, no 

caso de crianças de dois e três anos; 

III - vinte crianças por professor, no 

caso de crianças de quatro e cinco 

anos.

§3º - INCLUIR NO TEXTO - Nas escolas 

regulares que contemplem a 

Educação Infantil (Pré-Escola), que 

tenham classes multisseriadas ou não, 

que seja oferecido a cada sala um 

monitor para atender às demandas de 

banheiro, merenda, mal estar etc.

- Artigo 14, §1º – ALTERAR O TEXTO – 

Incluir a disciplina Inglês como 

OBRIGATÓRIA, no Regimento consta 

como diversificada.

- Artigo 83 – ALTERAR O TEXTO –  

Porque a deliberação mencionada no 

artigo, não condiz com o enunciado 

do mesmo. A deliberação adequada 

seria Del. 14/2015

- Artigo 91 – ADEQUAR O TEXTO – O 

fato mencionado no caput do referido 

artigo não tem relação com a 

deliberação citada.

- Artigo 101 – INCLUIR NO TEXTO –  

Que a retenção somente ao final do 

referido ciclo, ou seja, no 3º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, 

caso não tenham sido alcançadas as 

condições necessárias para o 

prosseguimento dos estudos. Essa 

avaliação tem que assumir forma 

processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica.

- Artigo 110 – ALTERAR O TEXTO – O 

resultado da recuperação paralela é 

bimestral e não semestral.

- Artigo 112 – ALTERAR O TEXTO – A 

recuperação paralela substitui um 

instrumento avaliativo, devendo as 

notas serem somadas e divididas 

novamente. Exemplo: 

avaliação 1 -  NOTA – 5  ,  

avaliação 2  - NOTA – 3                            

avaliação 3 – NOTA – 2

TOTAL – 10 : 3 =   MÉDIA – 3,5

A recuperação será feita e substituirá 

a nota de um instrumento avaliativo

avaliação 1 – NOTA – 5

avaliação 2 – NOTA – 3                               

recuperação – NOTA - 7

TOTAL -  15             MÉDIA - 5    

- Artigos 114, 115 e 116 – EXCLUIR –  Sob 

a justificativa de não haver no 

município recuperação final, sendo 

ofertada a recuperação bimestral, ou 

seja, a recuperação paralela.

- Artigo 164 – Haverá somente 2 tipos 

de advertência: a oral e a escrita para 

respaldar as ações, devendo ser todas 

as ações documentadas.

Advertência oral – art. 164, II, alíneas – 

A, B, C.

Advertência escrita – art. 164, II, 

alíneas – D, E, F e art. 164, III – todas as 

alíneas, exceto a C e a H que podem 

ser EXCLUIDAS, por estarem 

contempladas no art. 164, V e suas 

respectivas alíneas.

- No artigo 164 – CORRIGIR NO TEXTO 

– há 2 incisos “V” no art. 164, o certo 

seria V e VI.

- No artigo 164, V - EXCLUIR DO 

TEXTO – nesse dispositivo é feita 

menção ao Decreto 10.623/77, que 

não tem ligação com o texto 

apresentado.

- No art. 164, IV – EXCLUIR DO TEXTO 

essa passagem: – “Caberá recurso no 

prazo de 03 (três) dias ao próprio 

diretor (a) do estabelecimento, que 

deliberará em igual prazo, reformando 

ou mantendo a decisão. Neste último 

caso, não se admite novo recurso.” 

Partimos do pressuposto que se 

houve advertência escrita, a família já 

foi chamada a escola e teve ciência do 

ocorrido, podendo no momento 

apresentar o princípio da ampla 

defesa e do contraditório.

- Artigo 164  – INCLUIR NO TEXTO – 

em caso de reincidência na 

advertência escrita, o aluno poderá ser 

suspenso por até 3 (três) dias, sendo 

os familiares e o Conselho Tutelar 

acionados para ciência do fato.  

Havendo novas reincidências, após 

realizadas todas as etapas anteriores, 

a escola aconselhará  a família a 

buscar uma escola que seja mais 

adequada a realidade do aluno.

- Artigo 167 e 170 – EXCLUIR DO 

TEXTO as menções as deliberações de 

Três Rios.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação. 

Paraíba do Sul, 21 de agosto de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Sistema Municipal Ensino de Paraíba 

do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 25 

Revisão e alteração do caput e do 

parágrafo único, uma vez que, o que 

está transcrito, não se encontra em 

conformidade com a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADIN 4439/DF, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Segundo a decisão do pleno do STF 

ficou estabelecido, por maioria dos 

votos dos ministros (6 x 5), que o 

ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras pode ter natureza 

confessional, ou seja, vinculado às 

diversas religiões. Sendo assim:

“Competirá ao Estado, em 

observância ao princípio da igualdade, 

estabelecer regras administrativas 

gerais que permitam a realização de 

parcerias voluntárias sem 

transferências de recursos financeiros, 

em regime de mútua cooperação com 

todas as confissões religiosas que 

demonstrarem interesse, para a 

consecução do dispositivo 

constitucional, em termos 

semelhantes aos previstos na Lei 

13.204, de 14 de dezembro de 2015.”

“Não se diga que a realização dessas 

parcerias voluntárias é inexequível, 

pois bastará às respectivas Secretarias 

de Educação realizarem prévio 

chamamento público para 

cadastrarem as confissões religiosas 

interessadas. Posteriormente, no 

período de matrícula da rede pública, 

deverão ser ofertadas as diversas 

possibilidades para que os alunos ou 

seus pais/responsáveis legais, 

facultativamente, realizem 

expressamente sua opção entre as 

várias confissões ofertadas ou pela 

não participação no ensino religioso. 

Com a demanda definida, o Poder 

Público poderá estabelecer os 

horários, preferencialmente nas 

últimas aulas do turno, para que haja a 

liberação daqueles que não 

pretendam participar, utilizando-se, 

inclusive, de rodízios de períodos, se 

assim for necessário afirmando a 

constitucionalidade do ensino 

religioso confessional como disciplina 

facultativa dos horários normais das 

escolas públicas de ensino 

fundamental.”

Desta forma, é de fundamental 

relevância a adequação do Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

as diretrizes emanadas pelo Supremo 

Tribunal Federal.

- Artigo 26

Alteração da numeração da 

deliberação mencionada no caput do 

artigo. O certo seria Deliberação 

12/2014.

- Artigo 28, §3º

Alterar redação do referido parágrafo 

que se apresenta da seguinte forma:

§ 3º - O atendimento educacional é 

feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos 

educandos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de 

ensino regular.

Sendo nossa proposta:

§ 3º - A educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular.

Fundamentamos nossa proposta de 

alteração com base nas Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional 

Especial na Educação Básica e na 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação.

Paraíba do Sul, 04 de outubro de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido , 

em caráter de urgência, à Presidente 

do Conselho Municipal de Paraíba do 

Sul – RJ, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, para que fosse avaliado e 

concedido parecer sobre a Lei de 

Gestão Democrática, que irá instituir a 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores nas 

unidades escolares do Município de 

Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, sugeriu que tenha direito 

ao voto o aluno que na data da 

consulta pública já possua 12 (doze) 

anos completos. Segundo o 

entendimento do pleno, seria um 

momento oportuno para que a escola 

se consolide como espaço 

democrático e promova a inserção do 

aluno dentro desse contexto; para que 

ele exerça seu papel cidadão, através 

dos espaços de diálogos e discussões, 

sendo capaz de tomar decisões por si 

mesmo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 058/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX E 

EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 

ARMÁRIO VITRINE, GELADEIRAM 

CADEIRA EM AÇO, AR 

CONDICIONADO, BALDE A PEDAL, 

ARMÁRIO EM AÇO, ESTANTE EM 

AÇO, MESA DE ESCRITÓRIO, ESCADA 

COM 2 DEGRAUS, MESA DE EXAME E 

VENTILADOR DE TETO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais); CDDO DE CARMO 

COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no 

CBNPJ sob o nº 04.179.046/00014-70, 

para os itens: 02 R$ 1.400,00, 

perfazendo o total de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais); 04 R$ 

86,00, perfazendo o total de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais); 

10 R$ 270,00, perfazendo o total de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais); 

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 03 R$ 1.445,00, 

perfazendo o total de R$ 4.335,00 

(quatro mil trezentos e trinta e cinco 

reais); 05 R$ 2.390,00, perfazendo o 

total de R$ 2.390,00 (dois mil 

trezentos e noventa reais); 08 R$ 

350,00, perfazendo o total de R$ 

700,00 (setecentos reais); 09 R$ 

340,00, perfazendo o total de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta reais); 

INFONEW INFORMÁTICA LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 06 

R$ 683,00, perfazendo o total de R$ 

4.098,00 (quatro mil e noventa e oito 

reais); 07 R$ 115,00, perfazendo o total 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 174.968,00 (cento e setenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e 

oito reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

056/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

(quatro) Veículos da Marca 

Volkswagen Gol, 1.0, zero km, Flex, 

conforme Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 155.680,00 (cento 

e cinquenta e cinco mil seiscentos e 

oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

057/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: CDDO de Carmo 

Comércio e Prestação de Serviços 

Ltda-EPP

OBJETO: Fornecimento de 02 

Armários Vitrine, 05 Cadeiras em Aço, 

02 Escadas dois Degraus e 02 Mesas 

de Exames, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 37240001 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1170-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR TOTAL: R$ 6.270,00 (seis mil 

duzentos e setenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 03 

Geladeiras, 01 Aparelho de Ar 

Condicionado, 02 Estantes em Aço e 

02 Mesas para Escritório, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 8.105,00 (oito mil 

cento e cinco reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 06 Armário 

em Aço, 02 Baldes a Pedal e 

03Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 4.913,00 (quatro 

mil novecentos e treze reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 059/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-06, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 77.840,00 

(setenta e sete mil oitocentos e 

quarenta reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-06, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 77.840,00 (setenta 

e sete mil oitocentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 060/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 194.600,00 (cento 

e noventa e quatro mil e seiscentos 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 062/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS 

COMO: COMPUTADOR PORTÁTIL, 

TELEVISÃO 32”, ARQUIVO DE AÇO, 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 

COMPUTADOR, LONGARINA 3 

LUGARES, VENTILADOR DE TETO E 

GELADEIRA, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

27780001, com entrega após emissão 

da ordem de compra: LM 

TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.673.486/0001-42, 

para os itens: 01 R$ 2.520,00, 

perfazendo o total de R$ 10.080,00 

(dez mil e oitenta reais; SPACE 

INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 02 R$ 1.075,00, 

perfazendo o total de R$ 5.375,00 

(cinco mil trezentos e setenta e cinco 

reais); 04 R$ 1.300,00, perfazendo o 

total de R$ 24.700,00 (vinte e quatro 

mil e setecentos reais); 08 R$ 1.339,00, 

perfazendo o total de R$ 5.356,00 

(cinco mil trezentos e cinquenta e seis 

reais); INFONEW INFORMÁTICA 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 03 

R$ 395,00, perfazendo o total de R$ 

1.580,00 (mil quinhentos e oitenta 

reais); 05 R$ 2.310,00, perfazendo o 

total de R$ 18.480,00 (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta reais), 06 R$ 

215,00, perfazendo o total de R$ 

3.655,00 (três mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), 07 R$ 147,00, 

perfazendo o total de R$ 882,00 

(oitocentos e oitenta e dois reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 70.108,00 (setenta mil cento e oito 

reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

062/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA:LM Telecomunicações, 

Comércio e Serviços Eireli-ME

OBJETO: Fornecimento de 04 

Computadores Portáteis, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 10.080,00 (dez mil 

e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0038.1.001–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

063/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 05 

Televisores 32”, 19 Aparelho de Ar 

Condicionado e 04Geladeiras, 

conformeEmenda Parlamentar Nº 

27780001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 35.431,00 (trinta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

064/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

Arquivos de Aço, 08 Computadores, 17 

Longarinas de 03 lugares e 06 

Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 24.597,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e noventa e sete 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde
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reunião do pleno, é discutir e validar a 

Lei de Gestão Democrática, que está 

sendo construída para implementação 

no último trimestre de 2018. Passou a 

palavra a Ana Rodrigues, que relatou 

como a comissão foi criada em 2017 

para que se levantassem dados, por 

meio de pesquisas a legislações de 

outros municípios para inserir ao 

nosso; propondo a leitura do 

documento por elas preparado, para 

que os conselheiros pudessem fazer 

seus apontamentos, sugestões e 

indagações. A primeira consideração 

feita foi sobre o artigo 4º, V que traz 

que só poderá ser candidato ao cargo 

de diretor e vice-diretor quem “tenha 

obtido resultado igual ou superior a 

70% (setenta por cento) nas duas 

últimas Avaliações de Desempenho” 

da Rede Municipal. A conselheira 

Sabrina Albino propôs que a avaliação 

de desempenho do diretor seja 

realizada dentro da unidade escolar 

pelo funcionalismo e não pela equipe 

da Secretaria Municipal de Educação, 

visto que são os funcionários que 

lidam diretamente, participando da 

rotina escolar, juntamente com 

diretores e vice-diretores. Ana 

Rodrigues ponderou ser válida a 

alteração, desde que os critérios 

avaliados sejam objetivos; o que todos 

concordaram e destacaram que é o 

mais indicado. Dando sequência a 

leitura, sobre o mesmo artigo, foi 

pontuado que em seu inciso VIII, §1º 

que versa sobre “o candidato que 

esteja permutado cumprirá mínimo de 

40 h semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 25h semanais”; a conselheira 

Alessandra Celestino alegou que o fim 

da permuta e, consequente redução 

da jornada de trabalho do diretor, 

trará prejuízos a escola, que ficará 

parcialmente sem a presença de um 

diretor na unidade. Sugerindo assim, 

que seja pactuado e documentado, 

entre os entes que celebram o acordo, 

que a permuta, obrigatoriamente, 

deverá se manter até o final do 

mandato do diretor. Ainda sobre o art. 

4º, VIII,§ 3º que diz: “O profissional que 

tiver uma (01) matrícula terá o direito 

de receber Dedicação Exclusiva para 

cumprir as 40 horas semanais”. 

Alessandra sugeriu a existência de 

uma gratificação fixa para a função de 

diretor, alegando que o impacto 

financeiro seria menor. Visto que o 

próprio termo “dedicação exclusiva” é 

inadequado. Sua colocação gerou 

várias ponderações entre o grupo, 

tentando valorar o que seria uma 

gratificação justa para o desempenho 

desta atividade, uma vez que requer

assumir muitas responsabilidades. 

Sabrina ponderou se não seria 

possível dar somente a gratificação de 

direção às diretoras gerais. Enquanto 

que as vice-diretoras ou adjuntas 

poderiam: 1- não receber nenhum 

adicional, ou seja, trocariam somente a 

atuação na sala de aula para a função 

de vice-direção; 2- receber uma 

gratificação menor. Visto que, é 

necessária a redução de custos pela 

Seduc. Jaqueline Carneiro ressaltou 

que, principalmente, nas escolas da 

zona rural é importante a figura do 

vice-diretor, já que muitas vezes o 

diretor geral se ausenta da unidade 

escolar para atender demandas da 

Secretaria de Educação, o que acaba 

por demandar tempo, devido a 

distância. A também conselheira e 

Secretária de Educação, Neila 

Bouzada, argumentou que está sendo 

feito um estudo por parte da 

Secretaria de Educação para tentar 

majorar essa gratificação sem 

comprometer as finanças; solicitou 

que avançássemos com as discussões 

no próximo encontro. Como a reunião 

já estava por findar, todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades até o próximo encontro. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, cinco de junho de dois 

mil e dezoito.

Ao décimo segundo dia do mês de 

junho de dois mil e dezoito, às 

quatorze horas, conforme convocação 

prévia, no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul, foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seg uintes 

conselheiros titulares: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e Alessandra do 

Nascimento Celestino. Além dos 

presentes citados acima, também 

participaram da reunião, os membros 

da comissão responsável pela lei que 

institui o processo de consulta pública 

para escolha de diretores e 

vice-diretores das unidades escolares 

da Rede Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa e a coordenadora 

pedagógica, Ana Ferreira Rodrigues. 

Iniciou-se a reunião com a Presidente 

Djenaine Sibyl retomando o encontro 

anterior. Passou a palavra a Ana 

Rodrigues para que continuasse a 

fazer a leitura do documento; dando 

sequência a proposta. Avançando nas 

discussões, Alessandra Celestino 

sugeriu que no art. 8º, III e IX (anexo I) 

fosse ampliado o prazo fixado pela 

Comissão Organizadora dar resposta 

ao recurso do candidato quanto ao 

deferimento ou indeferimento da 

inscrição. O que foi acatado por todos 

os presentes. Ao aprofundarmos o 

diálogo a respeito do capítulo: “Da 

Constituição da Comunidade Escolar”, 

muitos apontamentos foram feitos. A 

conselheira Alessandra ressaltou que 

a proposta restringe o número de 

alunos com direito ao voto, já que na 

referida lei, somente alunos e 8º e 9º 

ano teriam direito de manifestar sua 

vontade; os demais alunos seriam 

representados por seus pais ou 

responsáveis. Jaqueline Carneiro 

concordou com o posicionamento e 

acrescentou que, tendo o aluno 

manifestado sua vontade, o 

pai/responsável por este não teria 

direito

ao voto. Para ela, somente no caso dos 

alunos não votantes os 

pais/responsáveis teriam direito ao 

voto. O que também ficou pacificado. 

Sendo assim, propôs-se a 

reformulação do capítulo e inserção 

de um parágrafo único para definir 

quem seria considerado responsável 

pelo aluno: aquele que tivesse 

assinado a ficha de matrícula na 

unidade escolar. Ana Rodrigues fez as 

anotações pertinentes e deu 

prosseguimento na leitura. Ao chegar 

ao artigo 14, muitas colocações foram 

feitas. Primeiramente, a conselheira 

Jaqueline ponderou que não pode ser 

adotado somente o critério 

quantitativo (ter mais de 250 alunos) 

para definir se a unidade escolar terá 

direito a um vice-diretor. Segundo ela, 

as peculiaridades devem ser 

observadas; já que, alcançar 250 

alunos na zona rural não é comum. 

Somado a isso, a distância física, que 

existe entre as unidades da zona rural 

e a Secretaria de Educação, faz com 

que haja necessidade de se ter a 

presença de um vice; para que a 

unidade não fique descoberta, ou seja, 

sem um responsável. Novamente, a 

questão orçamentária veio em voga. 

Segundo Ana Rodrigues, reduzir o 

quantitativo de alunos, para que a 

escola tenha direito ao vice-diretor, 

trará custos elevados. Neila Bouzada 

reiterou essa situação apresentada 

por Ana e, se posicionando enquanto 

Secretária de Educação, disse que 

essa é uma preocupação atual. 

Sabrina Albino sugeriu que se 

estabeleça uma gratificação fixa e 

com valores atualizados para a função 

de diretor. Alessandra concordou com 

ideia e disse que o mesmo princípio se 

aplica no Estado. Jaqueline discordou 

alegando que a gratificação não é tão 

interessante financeiramente quanto a 

dedicação exclusiva, e que isso pode 

levar as pessoas a não quererem se 

candidatar ao cargo. Alessandra e 

Sabrina pontuaram que a dedicação 

exclusiva sai mais cara que a 

gratificação e acaba por onerar mais. 

As discussões seguiram e ao chegar 

ao art. 21 e 22 novos apontamentos 

ocorreram. Alessandra Celestino 

colocou que tem que ser dado peso 

diferente as representatividades, já 

que o número de pais é superior ao de 

funcionários; devendo ter 

proporcionalidade nos votos; sendo 

necessário reformular tal dispositivo. 

Ana Rodrigues considerou plausível a 

colocação e prometeu fazer 

alterações para regulamentar da 

melhor forma. Mais uma vez, a reunião 

já estava por findar, e todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, doze de 

junho de dois mil e dezoito.

Ao décimo dia do mês de julho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação, 

sob a Presidência de Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Ao décimo dia do mês de abril 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 , não foi 

possível realizar a reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação por falta de quórum. 

Estavam presentes somente a 

Presidente, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, e a conselheira, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino; além das 

representantes do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do RJ – 

SEPE – Paraíba do Sul, Natália Alves 

Oliveira e Fernanda Aparecida 

Medeiros. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, dez de 

abril de dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de maio 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 reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros efetivos: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino e Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles; além 

da representante do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da 

Educação do RJ – SEPE – Paraíba do 

Sul, Natália Alves Oliveira. Os 

conselheiros discutiram e deliberaram 

sobre a seguinte pauta: 1) Retificação 

da numeração das deliberações 

cronologicamente; 2) Discussão sobre 

a interpretação dada ao art. 8º do 

Regimento Interno do CME - Paraíba 

do Sul . 3) Proposições a Secretaria de 

Educação; 4) Convite ao CME – 

Paraíba do Sul à eleição da 

Presidência da Regional Sudoeste I. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl ressaltando que é 

extrema importância a participação e 

assiduidade dos membros deste 

conselho às reuniões. A representante 

sindical, Natália Alves, pediu a palavra 

para fazer uma colocação sobre a 

participação popular nos conselhos. 

Segundo ela, em um evento em que 

participou, pediu orientações acerca 

do tema a Fernando Uchoa; que a 

informou que a participação dos 

cidadãos é aberta e o direito a fala 

também. A presidente, Djenaine Sibyl, 

disse concordar plenamente com isso  

e salientou que a finalidade dos 

conselhos é justamente essa, ser 

plural; onde todos possam expressar 

suas opiniões. Entretanto, segundo 

Djenaine, as colocações não podem 

ser feitas aleatoriamente, há que se ter 

um momento específico, para que os 

debates não percam seu sentido. E é, 

justamente, para saber o momento em 

que essa participação deva se 

concretizar, que a Secretária do 

Conselho Municipal, Sabrina Albino e a 

presidente Djenaine Sibyl, fizeram um 

levantamento nos Regimentos 

Internos nos demais conselhos da 

Regional Sudoeste I para elucidar essa 

questão. Como esses conselhos 

também não fazem uma abordagem 

restritiva desse aspecto em seus 

ordenamentos, o CME – Paraíba do Sul 

segue em busca de uma solução que 

atenda a pluralidade; solicitando a 

própria Natália, que busque junto a 

sua fonte, aparato legislativo que 

respalde nossas ações. Findada a 

participação da Natália, retomaram a 

discussão da pauta. A Secretária 

Executiva, Sabrina Albino, apresentou 

aos demais conselheiros a 

necessidade de retificação na 

numeração cronológica das 

deliberações, já que anteriormente 

houve um erro interno e

há duas deliberações com mesma 

numeração, precisando reajustá-las 

para nova publicação. Essa 

modificação foi aprovada por 

unanimidade pelos membros. Em 

sequência, foi feita a leitura no art. 8º 

do Regimento Interno do Conselho 

Municipal para que fossem feitas 

considerações quanto à interpretação 

do mesmo; o Presidente só deveria 

votar em caso de desempate ou em 

todos os casos. Ficou decidido 

também, por unanimidade, manter a 

redação do dispositivo. Observando 

ainda o Regimento Interno e visando 

reunião após as 16 horas por questões 

pessoais. Além dos presentes citados 

acima, também participaram da 

reunião os membros da comissão 

responsável pela lei que institui o 

processo de consulta pública para 

escolha de diretores e vice-diretores 

das unidades escolares da Rede 

Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa, a coordenadora pedagógica, 

Ana Ferreira Rodrigues e a 

supervisora, Cristiane da Costa 

Quintela do Nascimento Oliveira. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl apresentando a 

comissão acima citada e destacando 

que o objetivo da presença desta, na 

dar maior efetividade as sessões do 

pleno, a conselheira, Sabrina Albino, 

sugeriu revisar o quórum do Conselho, 

visto o desligamento de um dos 

membros. Sendo assim, depois de 

discutido o assunto, todos os 

conselheiros aprovaram alterar o 

quórum das sessões ordinárias para a 

presença de 1/3 de seu corpo efetivo. 

Dando continuidade, no uso de sua 

atribuição propositiva, esse Conselho 

vem sugerir a Secretaria de Educação 

que, nos dias de formação e/ou 

capacitação, os profissionais da 

Educação envolvidos possam sair mais 

cedo de suas atividades laborais para 

conseguirem chegar mais cedo, para 

que alcancem maior produtividade. 

Sugestionou também, que as turmas 

do 2º e 3º período integral possam ter 

a mesma rotina pedagógica que as 

turmas de turno parcial, visto que o 

trabalho pedagógico fica restrito a um 

curto espaço de tempo em função da 

rotina diária de cuidados da creche. As 

duas sugestões foram aprovadas por 

unanimidade pelo pleno. Foi feita, 

então, a leitura do item quatro da 

pauta, Djenaine convidou a todos os 

membros presentes para a eleição da 

Presidência da Regional da Sudoeste I, 

que aconteceria em Paty do Alferes, 

no dia oito de maio de dois mil e oito. 

Somente a Presidente e a conselheira 

Sabrina Albino se manifestaram em ir. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de maio de dois 

mil e dezoito.

Ao quinto dia do mês de junho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

presentes os seguintes conselheiros 

efetivos: Jacqueline Carneiro Leal, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada e 

Alessandra do Nascimento Celestino. 

O conselheiro, Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira, só chegou à 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Os conselheiros 

discutiram e deliberaram sobre a 

seguinte pauta: 1) Discussão e

considerações sobre o Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ. Iniciou-se a reunião com a 

Presidente, Djenaine Sibyl, fazendo a 

leitura em voz alta do documento para 

que, os apontamentos e ajustes, se 

necessários, fossem feitos. As 

intervenções sugeridas por este pleno 

foram nos artigos 26, caput e 28, §3º. 

No primeiro, para que retifiquem a 

numeração da deliberação 

mencionada no caput e, no segundo, 

para que seja feita alteração da 

redação do dispositivo. Desta forma, 

após findar o estudo do documento, 

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, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dez de julho de dois mil 

e dezoito.

 Ao décimo quarto dia dia do mês de 

agosto 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 , não foi possível  

realizar a reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação 

por falta de quórum. Estavam 

presentes somente a Presidente, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 

conselheira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze 

de agosto de dois mil e dezoito.

Ao décimo primeiro dia do mês de 

setembro 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 reunião 

ordinária do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Alessandra 

do Nascimento Celestino. Os 

conselheiros discutiram e revisaram a 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização, a pedido da Secretária 

de Educação, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada. A presidente, Djenaine Sibyl, 

explicitou que o documento, a ser 

apresentado ao pleno, na data de hoje, 

foi fruto de pesquisas, levantamentos 

e estudos feitos por ela, Djenaine, e 

pela conselheira, Sabrina. Estudo este, 

que ainda está em sua fase inicial; que 

ganhará corpo e se consolidará a 

partir das discussões e apontamentos 

do conselho. Iniciou assim, a leitura do 

material. Djenaine salientou que o 

objetivo de revisarmos a antiga 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização é torná-la mais atual, 

direta e concreta; para que o processo 

de alfabetização possa se tornar 

eficaz. Todos os conselheiros 

concordaram que esse é o grande 

interesse do pleno; possibilitar que a 

Educação Municipal de Paraíba do Sul 

possa crescer, se consolidar e alcançar 

grandes resultados. Desta forma, 

Alessandra e Jacqueline sugeriram 

alterações pontuais na deliberação e a 

mesma foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, onze de setembro de 

dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de outubro de 

dois mil e dezoito, às dezessete horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino,  Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e  Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Além dos 

presentes citados acima, também 

participou da reunião a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles.  A 

Secretária de Educação e também 

conselheira, Neila Bouzada, pediu a 

palavra logo no início da sessão para 

explicitar o que motivou o 

agendamento desse encontro. 

Segundo ela, é necessário que o pleno 

possa dar seu parecer sobre o projeto 

de lei que institui o processo de 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores das 

unidades escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul; para que, na 

sequência, pudesse levar à Câmara 

Municipal para tramitação, avaliação e 

aprovação.  Realizou, desta forma, a 

leitura da referida lei; que transcorreu 

tranquilamente, sem grandes 

interferências. Alessandra Celestino 

sugeriu que fosse acrescentado, como 

arcabouço jurídico da lei, o Regimento 

Interno dos Servidores, o que foi 

aceito por todos. Sabrina Albino e 

Alessandra Celestino propuseram que 

seja considerada, na lei, a 

possibilidade do aluno que possua 12 

(doze) anos completos, na data da 

consulta pública, possa exercer o 

direito ao voto; uma vez que, isso nada 

mais é do que o exercício e vivência da 

cidadania. O referido documento já 

passou por 2 (duas) sessões desse 

pleno para que considerações, ajustes, 

adequações e correções fossem 

tecidas. Sendo assim, ele retornou à 

Comissão responsável e, só agora, no 

dia de hoje, retornou as mãos do CME 

para avaliação final. Desta forma, após 

findar o estudo do mesmo, os 

apontamentos finais foram feitos por 

meio de parecer técnico deste 

colegiado, para que ele seja devolvido 

à Secretaria Municipal de Educação. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de outubro de 

dois mil e dezoito.

CONVOCAÇÃO

O Exmo. Sr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, convoca todos os 

motoristas de táxis e motoristas 

auxiliares a participarem da reunião 

que será realizada no dia 29 de 

outubro de 2018, segunda-feira, às 

10:30 horas no auditório da Prefeitura, 

sito à Rua visconde da Paraíba, nº 11.

O assunto principal da reunião será o 

recadastramento dos táxis, entre 

outros assuntos de interesse da classe 

taxista.

Paraíba do sul, 23 de outubro de 2018.

DECRETO

D E C R E T O Nº. 1.631/2017

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS 

COMISSÕES DE LEVANTAMENTO E 

AVALIAÇÃO; DEPRECIAÇÃO E 

REVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E 

INSERVÍVEIS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, 

previstas no artigo 95, da Lei Orgânica 

Municipal,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Nomear os membros da 

Comissão de Levantamento e 

Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, 

Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

MARILETE DA PIEDADE PAREDES 

Membros: 

ÂNTONIO CARLOS DOS SANTOS

ALOYSIO PIFANO PINTO

NOEMI REZENDE

JOSÉ MARIA DIONIZIO 

Art. 2º. Compete à Comissão de 

Levantamento de Avaliação: 

I-Verificação da localização física de 

todos os bens patrimoniais do 

Município; 

II- Avaliação do estado de 

conservação dos bens;

 III- Classificação dos bens passíveis de 

disponibilidade de uso; 

IV- Identificação dos bens 

pertencentes a outros órgãos e que 

ainda não foram transferidos para o 

Município;

 V- Identificação de bens permanentes 

eventualmente não tombados; 

VI- Identificação de bens patrimoniais 

não localizados; 

VII- Emissão de relatório final acerca 

das observações anotadas ao longo 

do processo do inventário, constando 

as informações quanto aos 

procedimentos realizados, à situação 

geral do patrimônio do Município e às 

recomendações para corrigir as 

irregularidades apontadas, assim 

como eliminar ou reduzir o risco de 

sua ocorrência futura, se for o caso; 

VIII- Realizar outras atividades 

correlatas.

Art. 3º. Nomear os membros da 

Comissão de Depreciação e 

Reavaliação Patrimonial de Bens 

Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

ANTÔNIO CÉSAR MARTINS SÉRCIO

Membros: 

CARLOS HENRIQUE ROCHA MENDES

IOHANA MATIAS PEREIRA

ALMIR DA SILVA ARLINDO

Art. 4º. Compete à Comissão de 

Depreciação e Reavaliação 

Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, 

Úteis e Inservíveis; 

I- Classificar os bens inservíveis 

(ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis 

e antieconômicos); 

II- Formar os lotes de bens conforme 

sua classificação e características 

patrimoniais;

III- Elaborar as informações para o 

ajuste contábil dos bens do Município, 

que é representado pelo registro das 

depreciações, vida útil econômica, 

valor residual, considerando o critério 

do valor justo dos bens móveis acordo 

com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público.

IV- Avaliar sucatas pertencentes ao 

Município;

V. Reavaliar bens móveis e imóveis 

pertencentes ao Município para fins 

contábeis; 

VI. Organizar, definir prazos e 

acompanhar e dar andamento dos 

Leiloes de Bens inservíveis do 

Patrimônio Publico que vierem a 

ocorrer. 

VII. Relacionar baixa de bens para 

ajuste de incorreções no cadastro do 

sistema patrimonial, com lei municipal 

específica; 

VIII. Emitir pareceres sobre a doação 

de bens móveis, permitida 

exclusivamente para fins de interesse 

social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência 

sócio-econômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação; 

IX. Avaliar bens imóveis para fins de 

locação, alienação, aquisição por meio 

de compra, permuta ou doação pela 

Administração Pública do Município, e 

ainda recebimento por dação em 

pagamento como forma de extinção 

de crédito tributário municipal. 

X- Elaborar relatório de conclusão, e 

encaminhá-lo a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, 

inclusive recomendado a baixa de 

bens inservíveis.

XI. A Divisão de Recursos Humanos do 

Município deverá solicitar certidão da 

Coordenação do Patrimônio de bens 

sob a responsabilidade de servidor 

municipal efetivo ou ocupante de 

cargo em comissão, previamente à sua 

exoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18 DE OUTUBRO 

DE 2018.

Estabelece normas e procedimentos 

para o desenvolvimento do Ciclo 

Sequencial de Alfabetização da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ

Art. 1º O Ciclo Sequencial de 

Alfabetização para o Sistema de 

Ensino do Município de Paraíba do 

Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 

ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 

nº07⁄2010, especificamente pelo 

artigo 30, a ser transcrito, com 

fundamento no parecer CNE/CEB 

nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental devem assegurar:

I – A alfabetização e o letramento;

II – O desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais Artes, a 

Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia;

III – A continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os 

prejuízos que a repetência pode 

causar no Ensino Fundamental como 

um todo e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo 

ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.

§ 1º - Mesmo quando o Sistema de 

Ensino ou Escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo 

Regime Seriado, será necessário 

considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 

não passível de interrupção, voltado 

para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 

§ 2º - Considerando as características 

de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aos professores adotar formas de 

trabalho que proporcionem maior 

mobilidade das crianças nas salas de 

aula e as levem a explorar mais 

intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, 

manuseando-os e explorando as suas 

características e propriedades.

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 

(seiscentos dias letivos) dedicados a 

inserção na cultura escolar, à 

aprendizagem da leitura e da escrita, à 

ampliação das capacidades de 

produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não 

familiares e à ampliação do universo 

de referências culturais dos alunos nas 

diferentes áreas do conhecimento.

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 

assegurar, a todas as crianças, um 

tempo diferenciado de convívio 

escolar e mais oportunidades de 

aprendizagem;

II – A urgência de uma política que dê 

ênfase ao processo de alfabetização e 

letramento dos alunos da rede pública 

de ensino;

III – A necessidade de orientar as 

escolas na organização e 

funcionamento do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

do Ciclo de Alfabetização os seguintes 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 

(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Ensino Fundamental.

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

que terão ingresso os alunos com 6 

(seis) anos de idade completos ou a 

completar até 31 (trinta e um) de 

março do ano em curso, terão suas 

atividades pedagógicas organizadas 

de modo a assegurar que, ao final de 

cada ano de escolaridade, conforme 

Proposta Curricular Municipal, todos 

os alunos na área da Linguagem sejam 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

recitá-lo na ordem das letras;

b) Conhecer os usos e funções sociais 

da escrita;

c) Reconhecer a separação das 

palavras, na escrita, por espaços em 

branco;

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 

letras em formato imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas;

e) Comparar palavras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais;

f) Escrever, espontaneamente ou por 

ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas 

que representem fonemas;

g) Ler palavras novas com precisão na 

decodificação, no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por 

memorização;

h) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor;

b) Ler e escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em posição 

átona em final de palavra);

c) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em 

todas as sílabas;

d) Ler e escrever corretamente 

palavras com marcas de nasalidade 

(til, m, n);

e) Escrever palavras, frases, textos 

curtos nas formas imprensa e cursiva;

f) Segmentar corretamente as 

palavras ao escrever frases e textos;

g) Usar adequadamente ponto final, 

ponto de interrogação e ponto de 

exclamação;

h) Ler e compreender com certa 

autonomia cantigas, letras de canção, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade;

i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 

em meio impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch;

b) Ler e compreender, com 

autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções de 

montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a ser 

seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto;

c) Ler e compreender, com 

autonomia, variados gêneros textuais, 

do campo da vida cotidiana, com 

expressão de sentimentos e opiniões, 

de acordo com as convenções do 

gênero considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto;

d) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade 

adequado;

e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

do cantinho de leitura da sala de aula 

e/ou disponíveis em meios digitais 

para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 

colegas sua opinião, após a leitura;

f) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global;

g) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos;

h) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, 

com base no contexto da frase ou do 

texto;

i) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, 

explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos visuais e 

sonoros.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 

Alfabetização, todos os alunos devem 

ter consolidado as capacidades 

referentes à leitura e à escrita 

necessárias para expressar-se, 

comunicar-se e participar das práticas 

sociais letradas e ter desenvolvido o 

gosto e apreço pela leitura.

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

os alunos devem compreender e 

utilizar o sistema de numeração, 

dominar os fatos fundamentais das 

quatro operações, realizar cálculos 

mentais, dominar conceitos básicos 

relativos a grandezas e medidas, 

espaço e forma e resolver operações 

matemáticas com autonomia. Ao final 

de cada ano de escolaridade, 

conforme Proposta Curricular 

Municipal, todos os alunos deverão ser 

capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 

contextos em que se encontram 

(indicador de quantidade, código de 

identificação ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas);

b) Contar de maneira exata ou 

aproximada utilizando diferentes 

estratégias;

c) Contar a quantidade de objetos de 

coleções até 100 (cem) unidades e 

apresentar o resultados por registros 

verbais e simbólicos;

d) Reconhecer valores de moedas e 

cédulas do Sistema Monetário 

Brasileiro;

e) Descrever, comparar e classificar 

figuras planas por características 

comuns;

f) Descrever a localização de pessoas 

e objetos no espaço em relação a sua 

própria posição, utilizando termos: 

direita, esquerda, em frente e atrás;

g) Resolver problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e 

subtração (juntar, acrescentar, separar 

e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

naturais até a ordem de centenas com 

e sem suporte da reta numérica;

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 3 (três) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

c) Composição e decomposição de 

números até 999;

d) Resolver e elaborar problemas de 

adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 

acrescentar, separar e retirar o dobro, 

metade e triplo); com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais;

e) Reconhecer, comparar e nomear 

figuras geométricas planas e espaciais 

com características comuns;

f) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo (uso do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e analógicos 

e ordenação de datas);

g) Reconhecer e fazer equivalência de 

valores de moedas e cédulas do 

Sistema Monetário Brasileiro;

h) Coletar, classificar e representar 

dados em tabelas simples e dupla 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 4 (quatro) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

b) Composição e decomposição de 

números até 9999;

c) Utilizar diferentes procedimentos 

de cálculo mental e escrito para 

resolver problemas significativos de 

adição, subtração e multiplicação com 

números naturais;
d) Utilizar reta numérica para ordenar 

números naturais e fazer cálculos de 

adição, subtração e multiplicação;

e) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);

f) Resolver e elaborar problemas de 

divisão de um número natural por 

outro até 10;

g) Significado de metade, terça e 

quarta parte;

h) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco, retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

objetos no mundo físico e nomear 

essas figuras;

 i) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas 

mais usuais, bem como os diversos 

instrumentos de medida;

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo, utilizando relógios, 

analógico e digital, para informar os 

horários de início e término da 

realização de uma atividade e sua 

duração;

k) Reconhecer a relação entre 

hora/minutos e minutos/segundos;

 l) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a comparação e a 

equivalência, de valores monetários 

do Sistema Brasileiro, em situações de 

compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 6º - Na operacionalização do Ciclo 

de Alfabetização, devem ser 

observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

garantam a aprendizagem e a 

recuperação das dificuldades no 

processo de construção do 

conhecimento;

II – A sistematização dos recursos do 

código da leitura e escrita e seus 

princípios organizadores, a fim de que 

os estudantes atinjam a condição de 

letramento;

III – A avaliação processual, formativa, 

participativa, contínua, cumulativa e 

diagnóstica, numa visão formativa;

IV- A utilização de instrumentos e 

procedimentos avaliativos sob uma 

perspectiva qualitativa, por meio de 

observação, registro descritivo e 

reflexivo, além dos valores, notas ou 

conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

deve observar aos seguintes 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 

participativa, formativa e cumulativa, 

de forma a possibilitar tomada de 

decisões para redimensionamento, se 

necessário, da ação pedagógica;

II – Superar a prática tradicional que se 

limita a observar apenas os resultados 

finais traduzidos em notas ou 

conceitos para verificação de 

conhecimentos em caráter 

classificatório;

III – Superar a simples verificação de 

rendimento utilizando instrumentos e 

procedimentos de observação, 

acompanhamento contínuo, registro e 

reflexão permanente sobre o processo 

de ensino aprendizagem, adaptando-o 

às diferentes necessidades, estilos e 

possibilidade de expressão e 

compreensão dos alunos;

IV – Constituir-se em momento 

privilegiado e necessário para a 

construção do planejamento e das 

ações pedagógicas;

V – Permear todo o processo de 

ensino aprendizagem de modo a 

oportunizar o conhecimento do 

potencial do aluno, suas variações de 

desempenho escolar, evitando 

comparações e competição em 

relação a outros alunos.

§1º - O processo de avaliação dos 

estudantes do Ciclo de Alfabetização 

será registrado através de Parecer  

Descritivo do aluno,  serão 

consolidados instrumentos objetivos 

que subsidiarão esse registro 

avaliativo do aluno.

§2º- O processo de avaliação dos 

estudantes ao final do Ciclo de 

Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 

escolaridade, será realizado através 

do registro da nota e será resultado do 

somatório dos DIVERSOS 

INSTRUMENTOS (mínimo de três) 

aplicados ao longo dos bimestres, 

junto com uma ficha em que se 

identifique os direitos de 

aprendizagem adquiridos a cada 

bimestre, de modo que ano final do 4º 

(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

resultado do estudante deverá ser 

expresso através da média de notas 

obtidas  durante os bimestres e um 

parecer que registre os direitos de 

aprendizagem consolidados ao final 

do ciclo.

§3º - Os casos excepcionais se 

caracterizarão quando o estudante 

estagnar em seu processo de 

aprendizagem, considerando os 

direitos previstos para o ano de 

escolaridade. 

Art. 8º - A promoção dos alunos deve 

estar vinculada a aprendizagem. As 

unidades escolares deverão com suas 

equipes pedagógicas construir 

estratégias de ensino diversificadas a 

fim de recuperar os alunos que por 

algum motivo, apresentarem 

dificuldades no seu processo de 

construção do conhecimento em cada 

ano de escolaridade.

Art. 9º - No caso de retenção esta 

estagnação deverá ser comprovada 

através de diversos instrumentos; 

atividades desenvolvidas pelo aluno 

ao longo do processo, análise dessas 

atividades, encaminhamentos a 

serviços especializados, registros de 

reuniões com responsável e outros 

documentos que possam comprovar a 

necessidade do aluno permanecer no 

mesmo ano de escolaridade para 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

direitos de aprendizagem. 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

conter as estratégias de recuperação 

e/ou reforço escolar a serem 

oferecidos pelo professor, junto com a 

Equipe Pedagógica; destacando os 

Direitos de Aprendizagem que o 

estudante não conseguiu se apropriar. 

Essa documentação deverá ser 

arquivada junto a documentação do 

aluno.

§2º – Caso o aluno retido tenha 

necessidades educacionais especiais 

caberá uma avaliação da equipe 

técnico-pedagógica e da equipe de 

Educação Inclusiva, a fim de realizar 

uma análise da situação junto ao 

professor. 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

Sequencial de Alfabetização ocorrerá 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

atingido as mínimas condições 

necessárias para o prosseguimento de 

estudos nos anos seguintes de 

escolaridade.

Art. 11 - No caso de retenção de alunos 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade 

do Ensino Fundamental, a Unidade 

Escolar deverá, juntamente, com a sua 

equipe pedagógica (Coordenador 

Pedagógico, Professor e Diretor) e a 

Coordenação Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, 

elaborar avaliação e plano de ação a 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 

alfabetizador, o professor que atua no 

1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 

(terceiro) anos de escolaridade do 

Ensino Fundamental. A formação 

continuada dos professores 

alfabetizadores será um eixo 

estruturante para o entendimento do 

processo de alfabetização e garantirá 

o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre alfabetização, 

interdisciplinaridade e inclusão como 

princípio fundamental do processo 

educativo terá seus enfoques os 

processos instrumentais como plano 

de aula, as sequências didáticas e a 

avaliação diagnóstica entre outros, 

bem como, estratégias que viabilizem 

ao aluno aprender com efetividade.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 

de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira - 

Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                    

Jacqueline Carneiro Leal

Alessandra do Nascimento Celestino

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Regimento Escolar da 

Rede Municipal para sua validação.

 Paraíba do Sul, 02 de abril de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Regimento Escolar da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 8º 

§2º - ALTERAR O TEXTO: passando a 

ressaltar que nas turmas de Maternal a 

Creche III haja no máximo 25 alunos 

por sala (de acordo com espaço físico) 

e que o número de monitores seja 

compatível ao número de alunos de 

cada sala para que aconteça um 

atendimento adequado às crianças. 

Tudo isso, em consonância com o 

Parecer 17/2012 do CNE:

No caso de agrupamento de crianças 

da mesma faixa etária, recomenda-se 

a proporção de: 

I - seis a oito crianças por professor, 

no caso de crianças de até um ano; 

II - quinze crianças por professor, no 

caso de crianças de dois e três anos; 

III - vinte crianças por professor, no 

caso de crianças de quatro e cinco 

anos.

§3º - INCLUIR NO TEXTO - Nas escolas 

regulares que contemplem a 

Educação Infantil (Pré-Escola), que 

tenham classes multisseriadas ou não, 

que seja oferecido a cada sala um 

monitor para atender às demandas de 

banheiro, merenda, mal estar etc.

- Artigo 14, §1º – ALTERAR O TEXTO – 

Incluir a disciplina Inglês como 

OBRIGATÓRIA, no Regimento consta 

como diversificada.

- Artigo 83 – ALTERAR O TEXTO –  

Porque a deliberação mencionada no 

artigo, não condiz com o enunciado 

do mesmo. A deliberação adequada 

seria Del. 14/2015

- Artigo 91 – ADEQUAR O TEXTO – O 

fato mencionado no caput do referido 

artigo não tem relação com a 

deliberação citada.

- Artigo 101 – INCLUIR NO TEXTO –  

Que a retenção somente ao final do 

referido ciclo, ou seja, no 3º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, 

caso não tenham sido alcançadas as 

condições necessárias para o 

prosseguimento dos estudos. Essa 

avaliação tem que assumir forma 

processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica.

- Artigo 110 – ALTERAR O TEXTO – O 

resultado da recuperação paralela é 

bimestral e não semestral.

- Artigo 112 – ALTERAR O TEXTO – A 

recuperação paralela substitui um 

instrumento avaliativo, devendo as 

notas serem somadas e divididas 

novamente. Exemplo: 

avaliação 1 -  NOTA – 5  ,  

avaliação 2  - NOTA – 3                            

avaliação 3 – NOTA – 2

TOTAL – 10 : 3 =   MÉDIA – 3,5

A recuperação será feita e substituirá 

a nota de um instrumento avaliativo

avaliação 1 – NOTA – 5

avaliação 2 – NOTA – 3                               

recuperação – NOTA - 7

TOTAL -  15             MÉDIA - 5    

- Artigos 114, 115 e 116 – EXCLUIR –  Sob 

a justificativa de não haver no 

município recuperação final, sendo 

ofertada a recuperação bimestral, ou 

seja, a recuperação paralela.

- Artigo 164 – Haverá somente 2 tipos 

de advertência: a oral e a escrita para 

respaldar as ações, devendo ser todas 

as ações documentadas.

Advertência oral – art. 164, II, alíneas – 

A, B, C.

Advertência escrita – art. 164, II, 

alíneas – D, E, F e art. 164, III – todas as 

alíneas, exceto a C e a H que podem 

ser EXCLUIDAS, por estarem 

contempladas no art. 164, V e suas 

respectivas alíneas.

- No artigo 164 – CORRIGIR NO TEXTO 

– há 2 incisos “V” no art. 164, o certo 

seria V e VI.

- No artigo 164, V - EXCLUIR DO 

TEXTO – nesse dispositivo é feita 

menção ao Decreto 10.623/77, que 

não tem ligação com o texto 

apresentado.

- No art. 164, IV – EXCLUIR DO TEXTO 

essa passagem: – “Caberá recurso no 

prazo de 03 (três) dias ao próprio 

diretor (a) do estabelecimento, que 

deliberará em igual prazo, reformando 

ou mantendo a decisão. Neste último 

caso, não se admite novo recurso.” 

Partimos do pressuposto que se 

houve advertência escrita, a família já 

foi chamada a escola e teve ciência do 

ocorrido, podendo no momento 

apresentar o princípio da ampla 

defesa e do contraditório.

- Artigo 164  – INCLUIR NO TEXTO – 

em caso de reincidência na 

advertência escrita, o aluno poderá ser 

suspenso por até 3 (três) dias, sendo 

os familiares e o Conselho Tutelar 

acionados para ciência do fato.  

Havendo novas reincidências, após 

realizadas todas as etapas anteriores, 

a escola aconselhará  a família a 

buscar uma escola que seja mais 

adequada a realidade do aluno.

- Artigo 167 e 170 – EXCLUIR DO 

TEXTO as menções as deliberações de 

Três Rios.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação. 

Paraíba do Sul, 21 de agosto de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Sistema Municipal Ensino de Paraíba 

do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 25 

Revisão e alteração do caput e do 

parágrafo único, uma vez que, o que 

está transcrito, não se encontra em 

conformidade com a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADIN 4439/DF, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Segundo a decisão do pleno do STF 

ficou estabelecido, por maioria dos 

votos dos ministros (6 x 5), que o 

ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras pode ter natureza 

confessional, ou seja, vinculado às 

diversas religiões. Sendo assim:

“Competirá ao Estado, em 

observância ao princípio da igualdade, 

estabelecer regras administrativas 

gerais que permitam a realização de 

parcerias voluntárias sem 

transferências de recursos financeiros, 

em regime de mútua cooperação com 

todas as confissões religiosas que 

demonstrarem interesse, para a 

consecução do dispositivo 

constitucional, em termos 

semelhantes aos previstos na Lei 

13.204, de 14 de dezembro de 2015.”

“Não se diga que a realização dessas 

parcerias voluntárias é inexequível, 

pois bastará às respectivas Secretarias 

de Educação realizarem prévio 

chamamento público para 

cadastrarem as confissões religiosas 

interessadas. Posteriormente, no 

período de matrícula da rede pública, 

deverão ser ofertadas as diversas 

possibilidades para que os alunos ou 

seus pais/responsáveis legais, 

facultativamente, realizem 

expressamente sua opção entre as 

várias confissões ofertadas ou pela 

não participação no ensino religioso. 

Com a demanda definida, o Poder 

Público poderá estabelecer os 

horários, preferencialmente nas 

últimas aulas do turno, para que haja a 

liberação daqueles que não 

pretendam participar, utilizando-se, 

inclusive, de rodízios de períodos, se 

assim for necessário afirmando a 

constitucionalidade do ensino 

religioso confessional como disciplina 

facultativa dos horários normais das 

escolas públicas de ensino 

fundamental.”

Desta forma, é de fundamental 

relevância a adequação do Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

as diretrizes emanadas pelo Supremo 

Tribunal Federal.

- Artigo 26

Alteração da numeração da 

deliberação mencionada no caput do 

artigo. O certo seria Deliberação 

12/2014.

- Artigo 28, §3º

Alterar redação do referido parágrafo 

que se apresenta da seguinte forma:

§ 3º - O atendimento educacional é 

feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos 

educandos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de 

ensino regular.

Sendo nossa proposta:

§ 3º - A educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular.

Fundamentamos nossa proposta de 

alteração com base nas Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional 

Especial na Educação Básica e na 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação.

Paraíba do Sul, 04 de outubro de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido , 

em caráter de urgência, à Presidente 

do Conselho Municipal de Paraíba do 

Sul – RJ, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, para que fosse avaliado e 

concedido parecer sobre a Lei de 

Gestão Democrática, que irá instituir a 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores nas 

unidades escolares do Município de 

Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, sugeriu que tenha direito 

ao voto o aluno que na data da 

consulta pública já possua 12 (doze) 

anos completos. Segundo o 

entendimento do pleno, seria um 

momento oportuno para que a escola 

se consolide como espaço 

democrático e promova a inserção do 

aluno dentro desse contexto; para que 

ele exerça seu papel cidadão, através 

dos espaços de diálogos e discussões, 

sendo capaz de tomar decisões por si 

mesmo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 058/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX E 

EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 

ARMÁRIO VITRINE, GELADEIRAM 

CADEIRA EM AÇO, AR 

CONDICIONADO, BALDE A PEDAL, 

ARMÁRIO EM AÇO, ESTANTE EM 

AÇO, MESA DE ESCRITÓRIO, ESCADA 

COM 2 DEGRAUS, MESA DE EXAME E 

VENTILADOR DE TETO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais); CDDO DE CARMO 

COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no 

CBNPJ sob o nº 04.179.046/00014-70, 

para os itens: 02 R$ 1.400,00, 

perfazendo o total de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais); 04 R$ 

86,00, perfazendo o total de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais); 

10 R$ 270,00, perfazendo o total de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais); 

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 03 R$ 1.445,00, 

perfazendo o total de R$ 4.335,00 

(quatro mil trezentos e trinta e cinco 

reais); 05 R$ 2.390,00, perfazendo o 

total de R$ 2.390,00 (dois mil 

trezentos e noventa reais); 08 R$ 

350,00, perfazendo o total de R$ 

700,00 (setecentos reais); 09 R$ 

340,00, perfazendo o total de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta reais); 

INFONEW INFORMÁTICA LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 06 

R$ 683,00, perfazendo o total de R$ 

4.098,00 (quatro mil e noventa e oito 

reais); 07 R$ 115,00, perfazendo o total 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 174.968,00 (cento e setenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e 

oito reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

056/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

(quatro) Veículos da Marca 

Volkswagen Gol, 1.0, zero km, Flex, 

conforme Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 155.680,00 (cento 

e cinquenta e cinco mil seiscentos e 

oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

057/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: CDDO de Carmo 

Comércio e Prestação de Serviços 

Ltda-EPP

OBJETO: Fornecimento de 02 

Armários Vitrine, 05 Cadeiras em Aço, 

02 Escadas dois Degraus e 02 Mesas 

de Exames, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 37240001 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1170-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR TOTAL: R$ 6.270,00 (seis mil 

duzentos e setenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 03 

Geladeiras, 01 Aparelho de Ar 

Condicionado, 02 Estantes em Aço e 

02 Mesas para Escritório, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 8.105,00 (oito mil 

cento e cinco reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 06 Armário 

em Aço, 02 Baldes a Pedal e 

03Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 4.913,00 (quatro 

mil novecentos e treze reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 059/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-06, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 77.840,00 

(setenta e sete mil oitocentos e 

quarenta reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-06, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 77.840,00 (setenta 

e sete mil oitocentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 060/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 194.600,00 (cento 

e noventa e quatro mil e seiscentos 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 062/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS 

COMO: COMPUTADOR PORTÁTIL, 

TELEVISÃO 32”, ARQUIVO DE AÇO, 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 

COMPUTADOR, LONGARINA 3 

LUGARES, VENTILADOR DE TETO E 

GELADEIRA, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

27780001, com entrega após emissão 

da ordem de compra: LM 

TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.673.486/0001-42, 

para os itens: 01 R$ 2.520,00, 

perfazendo o total de R$ 10.080,00 

(dez mil e oitenta reais; SPACE 

INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 02 R$ 1.075,00, 

perfazendo o total de R$ 5.375,00 

(cinco mil trezentos e setenta e cinco 

reais); 04 R$ 1.300,00, perfazendo o 

total de R$ 24.700,00 (vinte e quatro 

mil e setecentos reais); 08 R$ 1.339,00, 

perfazendo o total de R$ 5.356,00 

(cinco mil trezentos e cinquenta e seis 

reais); INFONEW INFORMÁTICA 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 03 

R$ 395,00, perfazendo o total de R$ 

1.580,00 (mil quinhentos e oitenta 

reais); 05 R$ 2.310,00, perfazendo o 

total de R$ 18.480,00 (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta reais), 06 R$ 

215,00, perfazendo o total de R$ 

3.655,00 (três mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), 07 R$ 147,00, 

perfazendo o total de R$ 882,00 

(oitocentos e oitenta e dois reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 70.108,00 (setenta mil cento e oito 

reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

062/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA:LM Telecomunicações, 

Comércio e Serviços Eireli-ME

OBJETO: Fornecimento de 04 

Computadores Portáteis, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 10.080,00 (dez mil 

e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0038.1.001–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

063/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 05 

Televisores 32”, 19 Aparelho de Ar 

Condicionado e 04Geladeiras, 

conformeEmenda Parlamentar Nº 

27780001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 35.431,00 (trinta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

064/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

Arquivos de Aço, 08 Computadores, 17 

Longarinas de 03 lugares e 06 

Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 24.597,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e noventa e sete 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde



reunião do pleno, é discutir e validar a 

Lei de Gestão Democrática, que está 

sendo construída para implementação 

no último trimestre de 2018. Passou a 

palavra a Ana Rodrigues, que relatou 

como a comissão foi criada em 2017 

para que se levantassem dados, por 

meio de pesquisas a legislações de 

outros municípios para inserir ao 

nosso; propondo a leitura do 

documento por elas preparado, para 

que os conselheiros pudessem fazer 

seus apontamentos, sugestões e 

indagações. A primeira consideração 

feita foi sobre o artigo 4º, V que traz 

que só poderá ser candidato ao cargo 

de diretor e vice-diretor quem “tenha 

obtido resultado igual ou superior a 

70% (setenta por cento) nas duas 

últimas Avaliações de Desempenho” 

da Rede Municipal. A conselheira 

Sabrina Albino propôs que a avaliação 

de desempenho do diretor seja 

realizada dentro da unidade escolar 

pelo funcionalismo e não pela equipe 

da Secretaria Municipal de Educação, 

visto que são os funcionários que 

lidam diretamente, participando da 

rotina escolar, juntamente com 

diretores e vice-diretores. Ana 

Rodrigues ponderou ser válida a 

alteração, desde que os critérios 

avaliados sejam objetivos; o que todos 

concordaram e destacaram que é o 

mais indicado. Dando sequência a 

leitura, sobre o mesmo artigo, foi 

pontuado que em seu inciso VIII, §1º 

que versa sobre “o candidato que 

esteja permutado cumprirá mínimo de 

40 h semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 25h semanais”; a conselheira 

Alessandra Celestino alegou que o fim 

da permuta e, consequente redução 

da jornada de trabalho do diretor, 

trará prejuízos a escola, que ficará 

parcialmente sem a presença de um 

diretor na unidade. Sugerindo assim, 

que seja pactuado e documentado, 

entre os entes que celebram o acordo, 

que a permuta, obrigatoriamente, 

deverá se manter até o final do 

mandato do diretor. Ainda sobre o art. 

4º, VIII,§ 3º que diz: “O profissional que 

tiver uma (01) matrícula terá o direito 

de receber Dedicação Exclusiva para 

cumprir as 40 horas semanais”. 

Alessandra sugeriu a existência de 

uma gratificação fixa para a função de 

diretor, alegando que o impacto 

financeiro seria menor. Visto que o 

próprio termo “dedicação exclusiva” é 

inadequado. Sua colocação gerou 

várias ponderações entre o grupo, 

tentando valorar o que seria uma 

gratificação justa para o desempenho 

desta atividade, uma vez que requer

assumir muitas responsabilidades. 

Sabrina ponderou se não seria 

possível dar somente a gratificação de 

direção às diretoras gerais. Enquanto 

que as vice-diretoras ou adjuntas 

poderiam: 1- não receber nenhum 

adicional, ou seja, trocariam somente a 

atuação na sala de aula para a função 

de vice-direção; 2- receber uma 

gratificação menor. Visto que, é 

necessária a redução de custos pela 

Seduc. Jaqueline Carneiro ressaltou 

que, principalmente, nas escolas da 

zona rural é importante a figura do 

vice-diretor, já que muitas vezes o 

diretor geral se ausenta da unidade 

escolar para atender demandas da 

Secretaria de Educação, o que acaba 

por demandar tempo, devido a 

distância. A também conselheira e 

Secretária de Educação, Neila 

Bouzada, argumentou que está sendo 

feito um estudo por parte da 

Secretaria de Educação para tentar 

majorar essa gratificação sem 

comprometer as finanças; solicitou 

que avançássemos com as discussões 

no próximo encontro. Como a reunião 

já estava por findar, todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades até o próximo encontro. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, cinco de junho de dois 

mil e dezoito.

Ao décimo segundo dia do mês de 

junho de dois mil e dezoito, às 

quatorze horas, conforme convocação 

prévia, no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul, foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seg uintes 

conselheiros titulares: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e Alessandra do 

Nascimento Celestino. Além dos 

presentes citados acima, também 

participaram da reunião, os membros 

da comissão responsável pela lei que 

institui o processo de consulta pública 

para escolha de diretores e 

vice-diretores das unidades escolares 

da Rede Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa e a coordenadora 

pedagógica, Ana Ferreira Rodrigues. 

Iniciou-se a reunião com a Presidente 

Djenaine Sibyl retomando o encontro 

anterior. Passou a palavra a Ana 

Rodrigues para que continuasse a 

fazer a leitura do documento; dando 

sequência a proposta. Avançando nas 

discussões, Alessandra Celestino 

sugeriu que no art. 8º, III e IX (anexo I) 

fosse ampliado o prazo fixado pela 

Comissão Organizadora dar resposta 

ao recurso do candidato quanto ao 

deferimento ou indeferimento da 

inscrição. O que foi acatado por todos 

os presentes. Ao aprofundarmos o 

diálogo a respeito do capítulo: “Da 

Constituição da Comunidade Escolar”, 

muitos apontamentos foram feitos. A 

conselheira Alessandra ressaltou que 

a proposta restringe o número de 

alunos com direito ao voto, já que na 

referida lei, somente alunos e 8º e 9º 

ano teriam direito de manifestar sua 

vontade; os demais alunos seriam 

representados por seus pais ou 

responsáveis. Jaqueline Carneiro 

concordou com o posicionamento e 

acrescentou que, tendo o aluno 

manifestado sua vontade, o 

pai/responsável por este não teria 

direito

ao voto. Para ela, somente no caso dos 

alunos não votantes os 

pais/responsáveis teriam direito ao 

voto. O que também ficou pacificado. 

Sendo assim, propôs-se a 

reformulação do capítulo e inserção 

de um parágrafo único para definir 

quem seria considerado responsável 

pelo aluno: aquele que tivesse 

assinado a ficha de matrícula na 

unidade escolar. Ana Rodrigues fez as 

anotações pertinentes e deu 

prosseguimento na leitura. Ao chegar 

ao artigo 14, muitas colocações foram 

feitas. Primeiramente, a conselheira 

Jaqueline ponderou que não pode ser 

adotado somente o critério 

quantitativo (ter mais de 250 alunos) 

para definir se a unidade escolar terá 

direito a um vice-diretor. Segundo ela, 

as peculiaridades devem ser 

observadas; já que, alcançar 250 

alunos na zona rural não é comum. 

Somado a isso, a distância física, que 

existe entre as unidades da zona rural 

e a Secretaria de Educação, faz com 

que haja necessidade de se ter a 

presença de um vice; para que a 

unidade não fique descoberta, ou seja, 

sem um responsável. Novamente, a 

questão orçamentária veio em voga. 

Segundo Ana Rodrigues, reduzir o 

quantitativo de alunos, para que a 

escola tenha direito ao vice-diretor, 

trará custos elevados. Neila Bouzada 

reiterou essa situação apresentada 

por Ana e, se posicionando enquanto 

Secretária de Educação, disse que 

essa é uma preocupação atual. 

Sabrina Albino sugeriu que se 

estabeleça uma gratificação fixa e 

com valores atualizados para a função 

de diretor. Alessandra concordou com 

ideia e disse que o mesmo princípio se 

aplica no Estado. Jaqueline discordou 

alegando que a gratificação não é tão 

interessante financeiramente quanto a 

dedicação exclusiva, e que isso pode 

levar as pessoas a não quererem se 

candidatar ao cargo. Alessandra e 

Sabrina pontuaram que a dedicação 

exclusiva sai mais cara que a 

gratificação e acaba por onerar mais. 

As discussões seguiram e ao chegar 

ao art. 21 e 22 novos apontamentos 

ocorreram. Alessandra Celestino 

colocou que tem que ser dado peso 

diferente as representatividades, já 

que o número de pais é superior ao de 

funcionários; devendo ter 

proporcionalidade nos votos; sendo 

necessário reformular tal dispositivo. 

Ana Rodrigues considerou plausível a 

colocação e prometeu fazer 

alterações para regulamentar da 

melhor forma. Mais uma vez, a reunião 

já estava por findar, e todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, doze de 

junho de dois mil e dezoito.

Ao décimo dia do mês de julho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação, 

sob a Presidência de Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 
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Ao décimo dia do mês de abril 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 , não foi 

possível realizar a reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação por falta de quórum. 

Estavam presentes somente a 

Presidente, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, e a conselheira, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino; além das 

representantes do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do RJ – 

SEPE – Paraíba do Sul, Natália Alves 

Oliveira e Fernanda Aparecida 

Medeiros. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, dez de 

abril de dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de maio 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 reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros efetivos: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino e Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles; além 

da representante do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da 

Educação do RJ – SEPE – Paraíba do 

Sul, Natália Alves Oliveira. Os 

conselheiros discutiram e deliberaram 

sobre a seguinte pauta: 1) Retificação 

da numeração das deliberações 

cronologicamente; 2) Discussão sobre 

a interpretação dada ao art. 8º do 

Regimento Interno do CME - Paraíba 

do Sul . 3) Proposições a Secretaria de 

Educação; 4) Convite ao CME – 

Paraíba do Sul à eleição da 

Presidência da Regional Sudoeste I. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl ressaltando que é 

extrema importância a participação e 

assiduidade dos membros deste 

conselho às reuniões. A representante 

sindical, Natália Alves, pediu a palavra 

para fazer uma colocação sobre a 

participação popular nos conselhos. 

Segundo ela, em um evento em que 

participou, pediu orientações acerca 

do tema a Fernando Uchoa; que a 

informou que a participação dos 

cidadãos é aberta e o direito a fala 

também. A presidente, Djenaine Sibyl, 

disse concordar plenamente com isso  

e salientou que a finalidade dos 

conselhos é justamente essa, ser 

plural; onde todos possam expressar 

suas opiniões. Entretanto, segundo 

Djenaine, as colocações não podem 

ser feitas aleatoriamente, há que se ter 

um momento específico, para que os 

debates não percam seu sentido. E é, 

justamente, para saber o momento em 

que essa participação deva se 

concretizar, que a Secretária do 

Conselho Municipal, Sabrina Albino e a 

presidente Djenaine Sibyl, fizeram um 

levantamento nos Regimentos 

Internos nos demais conselhos da 

Regional Sudoeste I para elucidar essa 

questão. Como esses conselhos 

também não fazem uma abordagem 

restritiva desse aspecto em seus 

ordenamentos, o CME – Paraíba do Sul 

segue em busca de uma solução que 

atenda a pluralidade; solicitando a 

própria Natália, que busque junto a 

sua fonte, aparato legislativo que 

respalde nossas ações. Findada a 

participação da Natália, retomaram a 

discussão da pauta. A Secretária 

Executiva, Sabrina Albino, apresentou 

aos demais conselheiros a 

necessidade de retificação na 

numeração cronológica das 

deliberações, já que anteriormente 

houve um erro interno e

há duas deliberações com mesma 

numeração, precisando reajustá-las 

para nova publicação. Essa 

modificação foi aprovada por 

unanimidade pelos membros. Em 

sequência, foi feita a leitura no art. 8º 

do Regimento Interno do Conselho 

Municipal para que fossem feitas 

considerações quanto à interpretação 

do mesmo; o Presidente só deveria 

votar em caso de desempate ou em 

todos os casos. Ficou decidido 

também, por unanimidade, manter a 

redação do dispositivo. Observando 

ainda o Regimento Interno e visando 

reunião após as 16 horas por questões 

pessoais. Além dos presentes citados 

acima, também participaram da 

reunião os membros da comissão 

responsável pela lei que institui o 

processo de consulta pública para 

escolha de diretores e vice-diretores 

das unidades escolares da Rede 

Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa, a coordenadora pedagógica, 

Ana Ferreira Rodrigues e a 

supervisora, Cristiane da Costa 

Quintela do Nascimento Oliveira. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl apresentando a 

comissão acima citada e destacando 

que o objetivo da presença desta, na 

dar maior efetividade as sessões do 

pleno, a conselheira, Sabrina Albino, 

sugeriu revisar o quórum do Conselho, 

visto o desligamento de um dos 

membros. Sendo assim, depois de 

discutido o assunto, todos os 

conselheiros aprovaram alterar o 

quórum das sessões ordinárias para a 

presença de 1/3 de seu corpo efetivo. 

Dando continuidade, no uso de sua 

atribuição propositiva, esse Conselho 

vem sugerir a Secretaria de Educação 

que, nos dias de formação e/ou 

capacitação, os profissionais da 

Educação envolvidos possam sair mais 

cedo de suas atividades laborais para 

conseguirem chegar mais cedo, para 

que alcancem maior produtividade. 

Sugestionou também, que as turmas 

do 2º e 3º período integral possam ter 

a mesma rotina pedagógica que as 

turmas de turno parcial, visto que o 

trabalho pedagógico fica restrito a um 

curto espaço de tempo em função da 

rotina diária de cuidados da creche. As 

duas sugestões foram aprovadas por 

unanimidade pelo pleno. Foi feita, 

então, a leitura do item quatro da 

pauta, Djenaine convidou a todos os 

membros presentes para a eleição da 

Presidência da Regional da Sudoeste I, 

que aconteceria em Paty do Alferes, 

no dia oito de maio de dois mil e oito. 

Somente a Presidente e a conselheira 

Sabrina Albino se manifestaram em ir. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de maio de dois 

mil e dezoito.

Ao quinto dia do mês de junho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

presentes os seguintes conselheiros 

efetivos: Jacqueline Carneiro Leal, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada e 

Alessandra do Nascimento Celestino. 

O conselheiro, Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira, só chegou à 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Os conselheiros 

discutiram e deliberaram sobre a 

seguinte pauta: 1) Discussão e

considerações sobre o Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ. Iniciou-se a reunião com a 

Presidente, Djenaine Sibyl, fazendo a 

leitura em voz alta do documento para 

que, os apontamentos e ajustes, se 

necessários, fossem feitos. As 

intervenções sugeridas por este pleno 

foram nos artigos 26, caput e 28, §3º. 

No primeiro, para que retifiquem a 

numeração da deliberação 

mencionada no caput e, no segundo, 

para que seja feita alteração da 

redação do dispositivo. Desta forma, 

após findar o estudo do documento, 

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, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dez de julho de dois mil 

e dezoito.

 Ao décimo quarto dia dia do mês de 

agosto 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 , não foi possível  

realizar a reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação 

por falta de quórum. Estavam 

presentes somente a Presidente, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 

conselheira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze 

de agosto de dois mil e dezoito.

Ao décimo primeiro dia do mês de 

setembro 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 reunião 

ordinária do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Alessandra 

do Nascimento Celestino. Os 

conselheiros discutiram e revisaram a 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização, a pedido da Secretária 

de Educação, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada. A presidente, Djenaine Sibyl, 

explicitou que o documento, a ser 

apresentado ao pleno, na data de hoje, 

foi fruto de pesquisas, levantamentos 

e estudos feitos por ela, Djenaine, e 

pela conselheira, Sabrina. Estudo este, 

que ainda está em sua fase inicial; que 

ganhará corpo e se consolidará a 

partir das discussões e apontamentos 

do conselho. Iniciou assim, a leitura do 

material. Djenaine salientou que o 

objetivo de revisarmos a antiga 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização é torná-la mais atual, 

direta e concreta; para que o processo 

de alfabetização possa se tornar 

eficaz. Todos os conselheiros 

concordaram que esse é o grande 

interesse do pleno; possibilitar que a 

Educação Municipal de Paraíba do Sul 

possa crescer, se consolidar e alcançar 

grandes resultados. Desta forma, 

Alessandra e Jacqueline sugeriram 

alterações pontuais na deliberação e a 

mesma foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, onze de setembro de 

dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de outubro de 

dois mil e dezoito, às dezessete horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino,  Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e  Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Além dos 

presentes citados acima, também 

participou da reunião a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles.  A 

Secretária de Educação e também 

conselheira, Neila Bouzada, pediu a 

palavra logo no início da sessão para 

explicitar o que motivou o 

agendamento desse encontro. 

Segundo ela, é necessário que o pleno 

possa dar seu parecer sobre o projeto 

de lei que institui o processo de 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores das 

unidades escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul; para que, na 

sequência, pudesse levar à Câmara 

Municipal para tramitação, avaliação e 

aprovação.  Realizou, desta forma, a 

leitura da referida lei; que transcorreu 

tranquilamente, sem grandes 

interferências. Alessandra Celestino 

sugeriu que fosse acrescentado, como 

arcabouço jurídico da lei, o Regimento 

Interno dos Servidores, o que foi 

aceito por todos. Sabrina Albino e 

Alessandra Celestino propuseram que 

seja considerada, na lei, a 

possibilidade do aluno que possua 12 

(doze) anos completos, na data da 

consulta pública, possa exercer o 

direito ao voto; uma vez que, isso nada 

mais é do que o exercício e vivência da 

cidadania. O referido documento já 

passou por 2 (duas) sessões desse 

pleno para que considerações, ajustes, 

adequações e correções fossem 

tecidas. Sendo assim, ele retornou à 

Comissão responsável e, só agora, no 

dia de hoje, retornou as mãos do CME 

para avaliação final. Desta forma, após 

findar o estudo do mesmo, os 

apontamentos finais foram feitos por 

meio de parecer técnico deste 

colegiado, para que ele seja devolvido 

à Secretaria Municipal de Educação. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de outubro de 

dois mil e dezoito.

O Exmo. Sr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, convoca todos os 

motoristas de táxis e motoristas 

auxiliares a participarem da reunião 

que será realizada no dia 29 de 

outubro de 2018, segunda-feira, às 

10:30 horas no auditório da Prefeitura, 

sito à Rua visconde da Paraíba, nº 11.

O assunto principal da reunião será o 

recadastramento dos táxis, entre 

outros assuntos de interesse da classe 

taxista.

Paraíba do sul, 23 de outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS 

COMISSÕES DE LEVANTAMENTO E 

AVALIAÇÃO; DEPRECIAÇÃO E 

REVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E 

INSERVÍVEIS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, 

previstas no artigo 95, da Lei Orgânica 

Municipal,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Nomear os membros da 

Comissão de Levantamento e 

Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, 

Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

MARILETE DA PIEDADE PAREDES 

Membros: 

ÂNTONIO CARLOS DOS SANTOS

ALOYSIO PIFANO PINTO

NOEMI REZENDE

JOSÉ MARIA DIONIZIO 

Art. 2º. Compete à Comissão de 

Levantamento de Avaliação: 

I-Verificação da localização física de 

todos os bens patrimoniais do 

Município; 

II- Avaliação do estado de 

conservação dos bens;

 III- Classificação dos bens passíveis de 

disponibilidade de uso; 

IV- Identificação dos bens 

pertencentes a outros órgãos e que 

ainda não foram transferidos para o 

Município;

 V- Identificação de bens permanentes 

eventualmente não tombados; 

VI- Identificação de bens patrimoniais 

não localizados; 

VII- Emissão de relatório final acerca 

das observações anotadas ao longo 

do processo do inventário, constando 

as informações quanto aos 

procedimentos realizados, à situação 

geral do patrimônio do Município e às 

recomendações para corrigir as 

irregularidades apontadas, assim 

como eliminar ou reduzir o risco de 

sua ocorrência futura, se for o caso; 

VIII- Realizar outras atividades 

correlatas.

Art. 3º. Nomear os membros da 

Comissão de Depreciação e 

Reavaliação Patrimonial de Bens 

Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

ANTÔNIO CÉSAR MARTINS SÉRCIO

Membros: 

CARLOS HENRIQUE ROCHA MENDES

IOHANA MATIAS PEREIRA

ALMIR DA SILVA ARLINDO

Art. 4º. Compete à Comissão de 

Depreciação e Reavaliação 

Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, 

Úteis e Inservíveis; 

I- Classificar os bens inservíveis 

(ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis 

e antieconômicos); 

II- Formar os lotes de bens conforme 

sua classificação e características 

patrimoniais;

III- Elaborar as informações para o 

ajuste contábil dos bens do Município, 

que é representado pelo registro das 

depreciações, vida útil econômica, 

valor residual, considerando o critério 

do valor justo dos bens móveis acordo 

com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público.

IV- Avaliar sucatas pertencentes ao 

Município;

V. Reavaliar bens móveis e imóveis 

pertencentes ao Município para fins 

contábeis; 

VI. Organizar, definir prazos e 

acompanhar e dar andamento dos 

Leiloes de Bens inservíveis do 

Patrimônio Publico que vierem a 

ocorrer. 

VII. Relacionar baixa de bens para 

ajuste de incorreções no cadastro do 

sistema patrimonial, com lei municipal 

específica; 

VIII. Emitir pareceres sobre a doação 

de bens móveis, permitida 

exclusivamente para fins de interesse 

social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência 

sócio-econômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação; 

IX. Avaliar bens imóveis para fins de 

locação, alienação, aquisição por meio 

de compra, permuta ou doação pela 

Administração Pública do Município, e 

ainda recebimento por dação em 

pagamento como forma de extinção 

de crédito tributário municipal. 

X- Elaborar relatório de conclusão, e 

encaminhá-lo a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, 

inclusive recomendado a baixa de 

bens inservíveis.

XI. A Divisão de Recursos Humanos do 

Município deverá solicitar certidão da 

Coordenação do Patrimônio de bens 

sob a responsabilidade de servidor 

municipal efetivo ou ocupante de 

cargo em comissão, previamente à sua 

exoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18 DE OUTUBRO 

DE 2018.

DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 18 – 2018

Estabelece normas e procedimentos 

para o desenvolvimento do Ciclo 

Sequencial de Alfabetização da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ

Art. 1º O Ciclo Sequencial de 

Alfabetização para o Sistema de 

Ensino do Município de Paraíba do 

Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 

ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 

nº07⁄2010, especificamente pelo 

artigo 30, a ser transcrito, com 

fundamento no parecer CNE/CEB 

nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental devem assegurar:

I – A alfabetização e o letramento;

II – O desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais Artes, a 

Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia;

III – A continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os 

prejuízos que a repetência pode 

causar no Ensino Fundamental como 

um todo e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo 

ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.

§ 1º - Mesmo quando o Sistema de 

Ensino ou Escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo 

Regime Seriado, será necessário 

considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 

não passível de interrupção, voltado 

para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 

§ 2º - Considerando as características 

de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aos professores adotar formas de 

trabalho que proporcionem maior 

mobilidade das crianças nas salas de 

aula e as levem a explorar mais 

intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, 

manuseando-os e explorando as suas 

características e propriedades.

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 

(seiscentos dias letivos) dedicados a 

inserção na cultura escolar, à 

aprendizagem da leitura e da escrita, à 

ampliação das capacidades de 

produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não 

familiares e à ampliação do universo 

de referências culturais dos alunos nas 

diferentes áreas do conhecimento.

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 

assegurar, a todas as crianças, um 

tempo diferenciado de convívio 

escolar e mais oportunidades de 

aprendizagem;

II – A urgência de uma política que dê 

ênfase ao processo de alfabetização e 

letramento dos alunos da rede pública 

de ensino;

III – A necessidade de orientar as 

escolas na organização e 

funcionamento do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

do Ciclo de Alfabetização os seguintes 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 

(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Ensino Fundamental.

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

que terão ingresso os alunos com 6 

(seis) anos de idade completos ou a 

completar até 31 (trinta e um) de 

março do ano em curso, terão suas 

atividades pedagógicas organizadas 

de modo a assegurar que, ao final de 

cada ano de escolaridade, conforme 

Proposta Curricular Municipal, todos 

os alunos na área da Linguagem sejam 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

recitá-lo na ordem das letras;

b) Conhecer os usos e funções sociais 

da escrita;

c) Reconhecer a separação das 

palavras, na escrita, por espaços em 

branco;

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 

letras em formato imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas;

e) Comparar palavras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais;

f) Escrever, espontaneamente ou por 

ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas 

que representem fonemas;

g) Ler palavras novas com precisão na 

decodificação, no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por 

memorização;

h) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor;

b) Ler e escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em posição 

átona em final de palavra);

c) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em 

todas as sílabas;

d) Ler e escrever corretamente 

palavras com marcas de nasalidade 

(til, m, n);

e) Escrever palavras, frases, textos 

curtos nas formas imprensa e cursiva;

f) Segmentar corretamente as 

palavras ao escrever frases e textos;

g) Usar adequadamente ponto final, 

ponto de interrogação e ponto de 

exclamação;

h) Ler e compreender com certa 

autonomia cantigas, letras de canção, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade;

i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 

em meio impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch;

b) Ler e compreender, com 

autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções de 

montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a ser 

seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto;

c) Ler e compreender, com 

autonomia, variados gêneros textuais, 

do campo da vida cotidiana, com 

expressão de sentimentos e opiniões, 

de acordo com as convenções do 

gênero considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto;

d) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade 

adequado;

e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

do cantinho de leitura da sala de aula 

e/ou disponíveis em meios digitais 

para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 

colegas sua opinião, após a leitura;

f) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global;

g) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos;

h) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, 

com base no contexto da frase ou do 

texto;

i) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, 

explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos visuais e 

sonoros.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 

Alfabetização, todos os alunos devem 

ter consolidado as capacidades 

referentes à leitura e à escrita 

necessárias para expressar-se, 

comunicar-se e participar das práticas 

sociais letradas e ter desenvolvido o 

gosto e apreço pela leitura.

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

os alunos devem compreender e 

utilizar o sistema de numeração, 

dominar os fatos fundamentais das 

quatro operações, realizar cálculos 

mentais, dominar conceitos básicos 

relativos a grandezas e medidas, 

espaço e forma e resolver operações 

matemáticas com autonomia. Ao final 

de cada ano de escolaridade, 

conforme Proposta Curricular 

Municipal, todos os alunos deverão ser 

capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 

contextos em que se encontram 

(indicador de quantidade, código de 

identificação ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas);

b) Contar de maneira exata ou 

aproximada utilizando diferentes 

estratégias;

c) Contar a quantidade de objetos de 

coleções até 100 (cem) unidades e 

apresentar o resultados por registros 

verbais e simbólicos;

d) Reconhecer valores de moedas e 

cédulas do Sistema Monetário 

Brasileiro;

e) Descrever, comparar e classificar 

figuras planas por características 

comuns;

f) Descrever a localização de pessoas 

e objetos no espaço em relação a sua 

própria posição, utilizando termos: 

direita, esquerda, em frente e atrás;

g) Resolver problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e 

subtração (juntar, acrescentar, separar 

e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

naturais até a ordem de centenas com 

e sem suporte da reta numérica;

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 3 (três) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

c) Composição e decomposição de 

números até 999;

d) Resolver e elaborar problemas de 

adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 

acrescentar, separar e retirar o dobro, 

metade e triplo); com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais;

e) Reconhecer, comparar e nomear 

figuras geométricas planas e espaciais 

com características comuns;

f) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo (uso do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e analógicos 

e ordenação de datas);

g) Reconhecer e fazer equivalência de 

valores de moedas e cédulas do 

Sistema Monetário Brasileiro;

h) Coletar, classificar e representar 

dados em tabelas simples e dupla 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 4 (quatro) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

b) Composição e decomposição de 

números até 9999;

c) Utilizar diferentes procedimentos 

de cálculo mental e escrito para 

resolver problemas significativos de 

adição, subtração e multiplicação com 

números naturais;

d) Utilizar reta numérica para ordenar 

números naturais e fazer cálculos de 

adição, subtração e multiplicação;

e) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);

f) Resolver e elaborar problemas de 

divisão de um número natural por 

outro até 10;

g) Significado de metade, terça e 

quarta parte;

h) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco, retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

objetos no mundo físico e nomear 

essas figuras;

 i) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas 

mais usuais, bem como os diversos 

instrumentos de medida;

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo, utilizando relógios, 

analógico e digital, para informar os 

horários de início e término da 

realização de uma atividade e sua 

duração;

k) Reconhecer a relação entre 

hora/minutos e minutos/segundos;

 l) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a comparação e a 

equivalência, de valores monetários 

do Sistema Brasileiro, em situações de 

compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 6º - Na operacionalização do Ciclo 

de Alfabetização, devem ser 

observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

garantam a aprendizagem e a 

recuperação das dificuldades no 

processo de construção do 

conhecimento;

II – A sistematização dos recursos do 

código da leitura e escrita e seus 

princípios organizadores, a fim de que 

os estudantes atinjam a condição de 

letramento;

III – A avaliação processual, formativa, 

participativa, contínua, cumulativa e 

diagnóstica, numa visão formativa;

IV- A utilização de instrumentos e 

procedimentos avaliativos sob uma 

perspectiva qualitativa, por meio de 

observação, registro descritivo e 

reflexivo, além dos valores, notas ou 

conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

deve observar aos seguintes 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 

participativa, formativa e cumulativa, 

de forma a possibilitar tomada de 

decisões para redimensionamento, se 

necessário, da ação pedagógica;

II – Superar a prática tradicional que se 

limita a observar apenas os resultados 

finais traduzidos em notas ou 

conceitos para verificação de 

conhecimentos em caráter 

classificatório;

III – Superar a simples verificação de 

rendimento utilizando instrumentos e 

procedimentos de observação, 

acompanhamento contínuo, registro e 

reflexão permanente sobre o processo 

de ensino aprendizagem, adaptando-o 

às diferentes necessidades, estilos e 

possibilidade de expressão e 

compreensão dos alunos;

IV – Constituir-se em momento 

privilegiado e necessário para a 

construção do planejamento e das 

ações pedagógicas;

V – Permear todo o processo de 

ensino aprendizagem de modo a 

oportunizar o conhecimento do 

potencial do aluno, suas variações de 

desempenho escolar, evitando 

comparações e competição em 

relação a outros alunos.

§1º - O processo de avaliação dos 

estudantes do Ciclo de Alfabetização 

será registrado através de Parecer  

Descritivo do aluno,  serão 

consolidados instrumentos objetivos 

que subsidiarão esse registro 

avaliativo do aluno.

§2º- O processo de avaliação dos 

estudantes ao final do Ciclo de 

Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 

escolaridade, será realizado através 

do registro da nota e será resultado do 

somatório dos DIVERSOS 

INSTRUMENTOS (mínimo de três) 

aplicados ao longo dos bimestres, 

junto com uma ficha em que se 

identifique os direitos de 

aprendizagem adquiridos a cada 

bimestre, de modo que ano final do 4º 

(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

resultado do estudante deverá ser 

expresso através da média de notas 

obtidas  durante os bimestres e um 

parecer que registre os direitos de 

aprendizagem consolidados ao final 

do ciclo.

§3º - Os casos excepcionais se 

caracterizarão quando o estudante 

estagnar em seu processo de 

aprendizagem, considerando os 

direitos previstos para o ano de 

escolaridade. 

Art. 8º - A promoção dos alunos deve 

estar vinculada a aprendizagem. As 

unidades escolares deverão com suas 

equipes pedagógicas construir 

estratégias de ensino diversificadas a 

fim de recuperar os alunos que por 

algum motivo, apresentarem 

dificuldades no seu processo de 

construção do conhecimento em cada 

ano de escolaridade.

Art. 9º - No caso de retenção esta 

estagnação deverá ser comprovada 

através de diversos instrumentos; 

atividades desenvolvidas pelo aluno 

ao longo do processo, análise dessas 

atividades, encaminhamentos a 

serviços especializados, registros de 

reuniões com responsável e outros 

documentos que possam comprovar a 

necessidade do aluno permanecer no 

mesmo ano de escolaridade para 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

direitos de aprendizagem. 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

conter as estratégias de recuperação 

e/ou reforço escolar a serem 

oferecidos pelo professor, junto com a 

Equipe Pedagógica; destacando os 

Direitos de Aprendizagem que o 

estudante não conseguiu se apropriar. 

Essa documentação deverá ser 

arquivada junto a documentação do 

aluno.

§2º – Caso o aluno retido tenha 

necessidades educacionais especiais 

caberá uma avaliação da equipe 

técnico-pedagógica e da equipe de 

Educação Inclusiva, a fim de realizar 

uma análise da situação junto ao 

professor. 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

Sequencial de Alfabetização ocorrerá 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

atingido as mínimas condições 

necessárias para o prosseguimento de 

estudos nos anos seguintes de 

escolaridade.

Art. 11 - No caso de retenção de alunos 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade 

do Ensino Fundamental, a Unidade 

Escolar deverá, juntamente, com a sua 

equipe pedagógica (Coordenador 

Pedagógico, Professor e Diretor) e a 

Coordenação Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, 

elaborar avaliação e plano de ação a 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 

alfabetizador, o professor que atua no 

1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 

(terceiro) anos de escolaridade do 

Ensino Fundamental. A formação 

continuada dos professores 

alfabetizadores será um eixo 

estruturante para o entendimento do 

processo de alfabetização e garantirá 

o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre alfabetização, 

interdisciplinaridade e inclusão como 

princípio fundamental do processo 

educativo terá seus enfoques os 

processos instrumentais como plano 

de aula, as sequências didáticas e a 

avaliação diagnóstica entre outros, 

bem como, estratégias que viabilizem 

ao aluno aprender com efetividade.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 

de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira - 

Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                    

Jacqueline Carneiro Leal

Alessandra do Nascimento Celestino

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Regimento Escolar da 

Rede Municipal para sua validação.

 Paraíba do Sul, 02 de abril de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Regimento Escolar da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 8º 

§2º - ALTERAR O TEXTO: passando a 

ressaltar que nas turmas de Maternal a 

Creche III haja no máximo 25 alunos 

por sala (de acordo com espaço físico) 

e que o número de monitores seja 

compatível ao número de alunos de 

cada sala para que aconteça um 

atendimento adequado às crianças. 

Tudo isso, em consonância com o 

Parecer 17/2012 do CNE:

No caso de agrupamento de crianças 

da mesma faixa etária, recomenda-se 

a proporção de: 

I - seis a oito crianças por professor, 

no caso de crianças de até um ano; 

II - quinze crianças por professor, no 

caso de crianças de dois e três anos; 

III - vinte crianças por professor, no 

caso de crianças de quatro e cinco 

anos.

§3º - INCLUIR NO TEXTO - Nas escolas 

regulares que contemplem a 

Educação Infantil (Pré-Escola), que 

tenham classes multisseriadas ou não, 

que seja oferecido a cada sala um 

monitor para atender às demandas de 

banheiro, merenda, mal estar etc.

- Artigo 14, §1º – ALTERAR O TEXTO – 

Incluir a disciplina Inglês como 

OBRIGATÓRIA, no Regimento consta 

como diversificada.

- Artigo 83 – ALTERAR O TEXTO –  

Porque a deliberação mencionada no 

artigo, não condiz com o enunciado 

do mesmo. A deliberação adequada 

seria Del. 14/2015

- Artigo 91 – ADEQUAR O TEXTO – O 

fato mencionado no caput do referido 

artigo não tem relação com a 

deliberação citada.

- Artigo 101 – INCLUIR NO TEXTO –  

Que a retenção somente ao final do 

referido ciclo, ou seja, no 3º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, 

caso não tenham sido alcançadas as 

condições necessárias para o 

prosseguimento dos estudos. Essa 

avaliação tem que assumir forma 

processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica.

- Artigo 110 – ALTERAR O TEXTO – O 

resultado da recuperação paralela é 

bimestral e não semestral.

- Artigo 112 – ALTERAR O TEXTO – A 

recuperação paralela substitui um 

instrumento avaliativo, devendo as 

notas serem somadas e divididas 

novamente. Exemplo: 

avaliação 1 -  NOTA – 5  ,  

avaliação 2  - NOTA – 3                            

avaliação 3 – NOTA – 2

TOTAL – 10 : 3 =   MÉDIA – 3,5

A recuperação será feita e substituirá 

a nota de um instrumento avaliativo

avaliação 1 – NOTA – 5

avaliação 2 – NOTA – 3                               

recuperação – NOTA - 7

TOTAL -  15             MÉDIA - 5    

- Artigos 114, 115 e 116 – EXCLUIR –  Sob 

a justificativa de não haver no 

município recuperação final, sendo 

ofertada a recuperação bimestral, ou 

seja, a recuperação paralela.

- Artigo 164 – Haverá somente 2 tipos 

de advertência: a oral e a escrita para 

respaldar as ações, devendo ser todas 

as ações documentadas.

Advertência oral – art. 164, II, alíneas – 

A, B, C.

Advertência escrita – art. 164, II, 

alíneas – D, E, F e art. 164, III – todas as 

alíneas, exceto a C e a H que podem 

ser EXCLUIDAS, por estarem 

contempladas no art. 164, V e suas 

respectivas alíneas.

- No artigo 164 – CORRIGIR NO TEXTO 

– há 2 incisos “V” no art. 164, o certo 

seria V e VI.

- No artigo 164, V - EXCLUIR DO 

TEXTO – nesse dispositivo é feita 

menção ao Decreto 10.623/77, que 

não tem ligação com o texto 

apresentado.

- No art. 164, IV – EXCLUIR DO TEXTO 

essa passagem: – “Caberá recurso no 

prazo de 03 (três) dias ao próprio 

diretor (a) do estabelecimento, que 

deliberará em igual prazo, reformando 

ou mantendo a decisão. Neste último 

caso, não se admite novo recurso.” 

Partimos do pressuposto que se 

houve advertência escrita, a família já 

foi chamada a escola e teve ciência do 

ocorrido, podendo no momento 

apresentar o princípio da ampla 

defesa e do contraditório.

- Artigo 164  – INCLUIR NO TEXTO – 

em caso de reincidência na 

advertência escrita, o aluno poderá ser 

suspenso por até 3 (três) dias, sendo 

os familiares e o Conselho Tutelar 

acionados para ciência do fato.  

Havendo novas reincidências, após 

realizadas todas as etapas anteriores, 

a escola aconselhará  a família a 

buscar uma escola que seja mais 

adequada a realidade do aluno.

- Artigo 167 e 170 – EXCLUIR DO 

TEXTO as menções as deliberações de 

Três Rios.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação. 

Paraíba do Sul, 21 de agosto de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Sistema Municipal Ensino de Paraíba 

do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 25 

Revisão e alteração do caput e do 

parágrafo único, uma vez que, o que 

está transcrito, não se encontra em 

conformidade com a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADIN 4439/DF, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Segundo a decisão do pleno do STF 

ficou estabelecido, por maioria dos 

votos dos ministros (6 x 5), que o 

ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras pode ter natureza 

confessional, ou seja, vinculado às 

diversas religiões. Sendo assim:

“Competirá ao Estado, em 

observância ao princípio da igualdade, 

estabelecer regras administrativas 

gerais que permitam a realização de 

parcerias voluntárias sem 

transferências de recursos financeiros, 

em regime de mútua cooperação com 

todas as confissões religiosas que 

demonstrarem interesse, para a 

consecução do dispositivo 

constitucional, em termos 

semelhantes aos previstos na Lei 

13.204, de 14 de dezembro de 2015.”

“Não se diga que a realização dessas 

parcerias voluntárias é inexequível, 

pois bastará às respectivas Secretarias 

de Educação realizarem prévio 

chamamento público para 

cadastrarem as confissões religiosas 

interessadas. Posteriormente, no 

período de matrícula da rede pública, 

deverão ser ofertadas as diversas 

possibilidades para que os alunos ou 

seus pais/responsáveis legais, 

facultativamente, realizem 

expressamente sua opção entre as 

várias confissões ofertadas ou pela 

não participação no ensino religioso. 

Com a demanda definida, o Poder 

Público poderá estabelecer os 

horários, preferencialmente nas 

últimas aulas do turno, para que haja a 

liberação daqueles que não 

pretendam participar, utilizando-se, 

inclusive, de rodízios de períodos, se 

assim for necessário afirmando a 

constitucionalidade do ensino 

religioso confessional como disciplina 

facultativa dos horários normais das 

escolas públicas de ensino 

fundamental.”

Desta forma, é de fundamental 

relevância a adequação do Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

as diretrizes emanadas pelo Supremo 

Tribunal Federal.

- Artigo 26

Alteração da numeração da 

deliberação mencionada no caput do 

artigo. O certo seria Deliberação 

12/2014.

- Artigo 28, §3º

Alterar redação do referido parágrafo 

que se apresenta da seguinte forma:

§ 3º - O atendimento educacional é 

feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos 

educandos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de 

ensino regular.

Sendo nossa proposta:

§ 3º - A educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular.

Fundamentamos nossa proposta de 

alteração com base nas Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional 

Especial na Educação Básica e na 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação.

Paraíba do Sul, 04 de outubro de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido , 

em caráter de urgência, à Presidente 

do Conselho Municipal de Paraíba do 

Sul – RJ, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, para que fosse avaliado e 

concedido parecer sobre a Lei de 

Gestão Democrática, que irá instituir a 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores nas 

unidades escolares do Município de 

Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, sugeriu que tenha direito 

ao voto o aluno que na data da 

consulta pública já possua 12 (doze) 

anos completos. Segundo o 

entendimento do pleno, seria um 

momento oportuno para que a escola 

se consolide como espaço 

democrático e promova a inserção do 

aluno dentro desse contexto; para que 

ele exerça seu papel cidadão, através 

dos espaços de diálogos e discussões, 

sendo capaz de tomar decisões por si 

mesmo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 058/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX E 

EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 

ARMÁRIO VITRINE, GELADEIRAM 

CADEIRA EM AÇO, AR 

CONDICIONADO, BALDE A PEDAL, 

ARMÁRIO EM AÇO, ESTANTE EM 

AÇO, MESA DE ESCRITÓRIO, ESCADA 

COM 2 DEGRAUS, MESA DE EXAME E 

VENTILADOR DE TETO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais); CDDO DE CARMO 

COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no 

CBNPJ sob o nº 04.179.046/00014-70, 

para os itens: 02 R$ 1.400,00, 

perfazendo o total de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais); 04 R$ 

86,00, perfazendo o total de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais); 

10 R$ 270,00, perfazendo o total de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais); 

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 03 R$ 1.445,00, 

perfazendo o total de R$ 4.335,00 

(quatro mil trezentos e trinta e cinco 

reais); 05 R$ 2.390,00, perfazendo o 

total de R$ 2.390,00 (dois mil 

trezentos e noventa reais); 08 R$ 

350,00, perfazendo o total de R$ 

700,00 (setecentos reais); 09 R$ 

340,00, perfazendo o total de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta reais); 

INFONEW INFORMÁTICA LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 06 

R$ 683,00, perfazendo o total de R$ 

4.098,00 (quatro mil e noventa e oito 

reais); 07 R$ 115,00, perfazendo o total 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 174.968,00 (cento e setenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e 

oito reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

056/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

(quatro) Veículos da Marca 

Volkswagen Gol, 1.0, zero km, Flex, 

conforme Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 155.680,00 (cento 

e cinquenta e cinco mil seiscentos e 

oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

057/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: CDDO de Carmo 

Comércio e Prestação de Serviços 

Ltda-EPP

OBJETO: Fornecimento de 02 

Armários Vitrine, 05 Cadeiras em Aço, 

02 Escadas dois Degraus e 02 Mesas 

de Exames, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 37240001 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1170-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR TOTAL: R$ 6.270,00 (seis mil 

duzentos e setenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 03 

Geladeiras, 01 Aparelho de Ar 

Condicionado, 02 Estantes em Aço e 

02 Mesas para Escritório, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 8.105,00 (oito mil 

cento e cinco reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 06 Armário 

em Aço, 02 Baldes a Pedal e 

03Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 4.913,00 (quatro 

mil novecentos e treze reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 059/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-06, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 77.840,00 

(setenta e sete mil oitocentos e 

quarenta reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-06, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 77.840,00 (setenta 

e sete mil oitocentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 060/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 194.600,00 (cento 

e noventa e quatro mil e seiscentos 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 062/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS 

COMO: COMPUTADOR PORTÁTIL, 

TELEVISÃO 32”, ARQUIVO DE AÇO, 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 

COMPUTADOR, LONGARINA 3 

LUGARES, VENTILADOR DE TETO E 

GELADEIRA, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

27780001, com entrega após emissão 

da ordem de compra: LM 

TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.673.486/0001-42, 

para os itens: 01 R$ 2.520,00, 

perfazendo o total de R$ 10.080,00 

(dez mil e oitenta reais; SPACE 

INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 02 R$ 1.075,00, 

perfazendo o total de R$ 5.375,00 

(cinco mil trezentos e setenta e cinco 

reais); 04 R$ 1.300,00, perfazendo o 

total de R$ 24.700,00 (vinte e quatro 

mil e setecentos reais); 08 R$ 1.339,00, 

perfazendo o total de R$ 5.356,00 

(cinco mil trezentos e cinquenta e seis 

reais); INFONEW INFORMÁTICA 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 03 

R$ 395,00, perfazendo o total de R$ 

1.580,00 (mil quinhentos e oitenta 

reais); 05 R$ 2.310,00, perfazendo o 

total de R$ 18.480,00 (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta reais), 06 R$ 

215,00, perfazendo o total de R$ 

3.655,00 (três mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), 07 R$ 147,00, 

perfazendo o total de R$ 882,00 

(oitocentos e oitenta e dois reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 70.108,00 (setenta mil cento e oito 

reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

062/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA:LM Telecomunicações, 

Comércio e Serviços Eireli-ME

OBJETO: Fornecimento de 04 

Computadores Portáteis, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 10.080,00 (dez mil 

e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0038.1.001–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

063/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 05 

Televisores 32”, 19 Aparelho de Ar 

Condicionado e 04Geladeiras, 

conformeEmenda Parlamentar Nº 

27780001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 35.431,00 (trinta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

064/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

Arquivos de Aço, 08 Computadores, 17 

Longarinas de 03 lugares e 06 

Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 24.597,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e noventa e sete 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde



reunião do pleno, é discutir e validar a 

Lei de Gestão Democrática, que está 

sendo construída para implementação 

no último trimestre de 2018. Passou a 

palavra a Ana Rodrigues, que relatou 

como a comissão foi criada em 2017 

para que se levantassem dados, por 

meio de pesquisas a legislações de 

outros municípios para inserir ao 

nosso; propondo a leitura do 

documento por elas preparado, para 

que os conselheiros pudessem fazer 

seus apontamentos, sugestões e 

indagações. A primeira consideração 

feita foi sobre o artigo 4º, V que traz 

que só poderá ser candidato ao cargo 

de diretor e vice-diretor quem “tenha 

obtido resultado igual ou superior a 

70% (setenta por cento) nas duas 

últimas Avaliações de Desempenho” 

da Rede Municipal. A conselheira 

Sabrina Albino propôs que a avaliação 

de desempenho do diretor seja 

realizada dentro da unidade escolar 

pelo funcionalismo e não pela equipe 

da Secretaria Municipal de Educação, 

visto que são os funcionários que 

lidam diretamente, participando da 

rotina escolar, juntamente com 

diretores e vice-diretores. Ana 

Rodrigues ponderou ser válida a 

alteração, desde que os critérios 

avaliados sejam objetivos; o que todos 

concordaram e destacaram que é o 

mais indicado. Dando sequência a 

leitura, sobre o mesmo artigo, foi 

pontuado que em seu inciso VIII, §1º 

que versa sobre “o candidato que 

esteja permutado cumprirá mínimo de 

40 h semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 25h semanais”; a conselheira 

Alessandra Celestino alegou que o fim 

da permuta e, consequente redução 

da jornada de trabalho do diretor, 

trará prejuízos a escola, que ficará 

parcialmente sem a presença de um 

diretor na unidade. Sugerindo assim, 

que seja pactuado e documentado, 

entre os entes que celebram o acordo, 

que a permuta, obrigatoriamente, 

deverá se manter até o final do 

mandato do diretor. Ainda sobre o art. 

4º, VIII,§ 3º que diz: “O profissional que 

tiver uma (01) matrícula terá o direito 

de receber Dedicação Exclusiva para 

cumprir as 40 horas semanais”. 

Alessandra sugeriu a existência de 

uma gratificação fixa para a função de 

diretor, alegando que o impacto 

financeiro seria menor. Visto que o 

próprio termo “dedicação exclusiva” é 

inadequado. Sua colocação gerou 

várias ponderações entre o grupo, 

tentando valorar o que seria uma 

gratificação justa para o desempenho 

desta atividade, uma vez que requer

assumir muitas responsabilidades. 

Sabrina ponderou se não seria 

possível dar somente a gratificação de 

direção às diretoras gerais. Enquanto 

que as vice-diretoras ou adjuntas 

poderiam: 1- não receber nenhum 

adicional, ou seja, trocariam somente a 

atuação na sala de aula para a função 

de vice-direção; 2- receber uma 

gratificação menor. Visto que, é 

necessária a redução de custos pela 

Seduc. Jaqueline Carneiro ressaltou 

que, principalmente, nas escolas da 

zona rural é importante a figura do 

vice-diretor, já que muitas vezes o 

diretor geral se ausenta da unidade 

escolar para atender demandas da 

Secretaria de Educação, o que acaba 

por demandar tempo, devido a 

distância. A também conselheira e 

Secretária de Educação, Neila 

Bouzada, argumentou que está sendo 

feito um estudo por parte da 

Secretaria de Educação para tentar 

majorar essa gratificação sem 

comprometer as finanças; solicitou 

que avançássemos com as discussões 

no próximo encontro. Como a reunião 

já estava por findar, todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades até o próximo encontro. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, cinco de junho de dois 

mil e dezoito.

Ao décimo segundo dia do mês de 

junho de dois mil e dezoito, às 

quatorze horas, conforme convocação 

prévia, no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul, foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seg uintes 

conselheiros titulares: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e Alessandra do 

Nascimento Celestino. Além dos 

presentes citados acima, também 

participaram da reunião, os membros 

da comissão responsável pela lei que 

institui o processo de consulta pública 

para escolha de diretores e 

vice-diretores das unidades escolares 

da Rede Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa e a coordenadora 

pedagógica, Ana Ferreira Rodrigues. 

Iniciou-se a reunião com a Presidente 

Djenaine Sibyl retomando o encontro 

anterior. Passou a palavra a Ana 

Rodrigues para que continuasse a 

fazer a leitura do documento; dando 

sequência a proposta. Avançando nas 

discussões, Alessandra Celestino 

sugeriu que no art. 8º, III e IX (anexo I) 

fosse ampliado o prazo fixado pela 

Comissão Organizadora dar resposta 

ao recurso do candidato quanto ao 

deferimento ou indeferimento da 

inscrição. O que foi acatado por todos 

os presentes. Ao aprofundarmos o 

diálogo a respeito do capítulo: “Da 

Constituição da Comunidade Escolar”, 

muitos apontamentos foram feitos. A 

conselheira Alessandra ressaltou que 

a proposta restringe o número de 

alunos com direito ao voto, já que na 

referida lei, somente alunos e 8º e 9º 

ano teriam direito de manifestar sua 

vontade; os demais alunos seriam 

representados por seus pais ou 

responsáveis. Jaqueline Carneiro 

concordou com o posicionamento e 

acrescentou que, tendo o aluno 

manifestado sua vontade, o 

pai/responsável por este não teria 

direito

ao voto. Para ela, somente no caso dos 

alunos não votantes os 

pais/responsáveis teriam direito ao 

voto. O que também ficou pacificado. 

Sendo assim, propôs-se a 

reformulação do capítulo e inserção 

de um parágrafo único para definir 

quem seria considerado responsável 

pelo aluno: aquele que tivesse 

assinado a ficha de matrícula na 

unidade escolar. Ana Rodrigues fez as 

anotações pertinentes e deu 

prosseguimento na leitura. Ao chegar 

ao artigo 14, muitas colocações foram 

feitas. Primeiramente, a conselheira 

Jaqueline ponderou que não pode ser 

adotado somente o critério 

quantitativo (ter mais de 250 alunos) 

para definir se a unidade escolar terá 

direito a um vice-diretor. Segundo ela, 

as peculiaridades devem ser 

observadas; já que, alcançar 250 

alunos na zona rural não é comum. 

Somado a isso, a distância física, que 

existe entre as unidades da zona rural 

e a Secretaria de Educação, faz com 

que haja necessidade de se ter a 

presença de um vice; para que a 

unidade não fique descoberta, ou seja, 

sem um responsável. Novamente, a 

questão orçamentária veio em voga. 

Segundo Ana Rodrigues, reduzir o 

quantitativo de alunos, para que a 

escola tenha direito ao vice-diretor, 

trará custos elevados. Neila Bouzada 

reiterou essa situação apresentada 

por Ana e, se posicionando enquanto 

Secretária de Educação, disse que 

essa é uma preocupação atual. 

Sabrina Albino sugeriu que se 

estabeleça uma gratificação fixa e 

com valores atualizados para a função 

de diretor. Alessandra concordou com 

ideia e disse que o mesmo princípio se 

aplica no Estado. Jaqueline discordou 

alegando que a gratificação não é tão 

interessante financeiramente quanto a 

dedicação exclusiva, e que isso pode 

levar as pessoas a não quererem se 

candidatar ao cargo. Alessandra e 

Sabrina pontuaram que a dedicação 

exclusiva sai mais cara que a 

gratificação e acaba por onerar mais. 

As discussões seguiram e ao chegar 

ao art. 21 e 22 novos apontamentos 

ocorreram. Alessandra Celestino 

colocou que tem que ser dado peso 

diferente as representatividades, já 

que o número de pais é superior ao de 

funcionários; devendo ter 

proporcionalidade nos votos; sendo 

necessário reformular tal dispositivo. 

Ana Rodrigues considerou plausível a 

colocação e prometeu fazer 

alterações para regulamentar da 

melhor forma. Mais uma vez, a reunião 

já estava por findar, e todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, doze de 

junho de dois mil e dezoito.

Ao décimo dia do mês de julho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação, 

sob a Presidência de Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Ao décimo dia do mês de abril 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 , não foi 

possível realizar a reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação por falta de quórum. 

Estavam presentes somente a 

Presidente, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, e a conselheira, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino; além das 

representantes do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do RJ – 

SEPE – Paraíba do Sul, Natália Alves 

Oliveira e Fernanda Aparecida 

Medeiros. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, dez de 

abril de dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de maio 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 reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros efetivos: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino e Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles; além 

da representante do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da 

Educação do RJ – SEPE – Paraíba do 

Sul, Natália Alves Oliveira. Os 

conselheiros discutiram e deliberaram 

sobre a seguinte pauta: 1) Retificação 

da numeração das deliberações 

cronologicamente; 2) Discussão sobre 

a interpretação dada ao art. 8º do 

Regimento Interno do CME - Paraíba 

do Sul . 3) Proposições a Secretaria de 

Educação; 4) Convite ao CME – 

Paraíba do Sul à eleição da 

Presidência da Regional Sudoeste I. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl ressaltando que é 

extrema importância a participação e 

assiduidade dos membros deste 

conselho às reuniões. A representante 

sindical, Natália Alves, pediu a palavra 

para fazer uma colocação sobre a 

participação popular nos conselhos. 

Segundo ela, em um evento em que 

participou, pediu orientações acerca 

do tema a Fernando Uchoa; que a 

informou que a participação dos 

cidadãos é aberta e o direito a fala 

também. A presidente, Djenaine Sibyl, 

disse concordar plenamente com isso  

e salientou que a finalidade dos 

conselhos é justamente essa, ser 

plural; onde todos possam expressar 

suas opiniões. Entretanto, segundo 

Djenaine, as colocações não podem 

ser feitas aleatoriamente, há que se ter 

um momento específico, para que os 

debates não percam seu sentido. E é, 

justamente, para saber o momento em 

que essa participação deva se 

concretizar, que a Secretária do 

Conselho Municipal, Sabrina Albino e a 

presidente Djenaine Sibyl, fizeram um 

levantamento nos Regimentos 

Internos nos demais conselhos da 

Regional Sudoeste I para elucidar essa 

questão. Como esses conselhos 

também não fazem uma abordagem 

restritiva desse aspecto em seus 

ordenamentos, o CME – Paraíba do Sul 

segue em busca de uma solução que 

atenda a pluralidade; solicitando a 

própria Natália, que busque junto a 

sua fonte, aparato legislativo que 

respalde nossas ações. Findada a 

participação da Natália, retomaram a 

discussão da pauta. A Secretária 

Executiva, Sabrina Albino, apresentou 

aos demais conselheiros a 

necessidade de retificação na 

numeração cronológica das 

deliberações, já que anteriormente 

houve um erro interno e

há duas deliberações com mesma 

numeração, precisando reajustá-las 

para nova publicação. Essa 

modificação foi aprovada por 

unanimidade pelos membros. Em 

sequência, foi feita a leitura no art. 8º 

do Regimento Interno do Conselho 

Municipal para que fossem feitas 

considerações quanto à interpretação 

do mesmo; o Presidente só deveria 

votar em caso de desempate ou em 

todos os casos. Ficou decidido 

também, por unanimidade, manter a 

redação do dispositivo. Observando 

ainda o Regimento Interno e visando 

reunião após as 16 horas por questões 

pessoais. Além dos presentes citados 

acima, também participaram da 

reunião os membros da comissão 

responsável pela lei que institui o 

processo de consulta pública para 

escolha de diretores e vice-diretores 

das unidades escolares da Rede 

Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa, a coordenadora pedagógica, 

Ana Ferreira Rodrigues e a 

supervisora, Cristiane da Costa 

Quintela do Nascimento Oliveira. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl apresentando a 

comissão acima citada e destacando 

que o objetivo da presença desta, na 

dar maior efetividade as sessões do 

pleno, a conselheira, Sabrina Albino, 

sugeriu revisar o quórum do Conselho, 

visto o desligamento de um dos 

membros. Sendo assim, depois de 

discutido o assunto, todos os 

conselheiros aprovaram alterar o 

quórum das sessões ordinárias para a 

presença de 1/3 de seu corpo efetivo. 

Dando continuidade, no uso de sua 

atribuição propositiva, esse Conselho 

vem sugerir a Secretaria de Educação 

que, nos dias de formação e/ou 

capacitação, os profissionais da 

Educação envolvidos possam sair mais 

cedo de suas atividades laborais para 

conseguirem chegar mais cedo, para 

que alcancem maior produtividade. 

Sugestionou também, que as turmas 

do 2º e 3º período integral possam ter 

a mesma rotina pedagógica que as 

turmas de turno parcial, visto que o 

trabalho pedagógico fica restrito a um 

curto espaço de tempo em função da 

rotina diária de cuidados da creche. As 

duas sugestões foram aprovadas por 

unanimidade pelo pleno. Foi feita, 

então, a leitura do item quatro da 

pauta, Djenaine convidou a todos os 

membros presentes para a eleição da 

Presidência da Regional da Sudoeste I, 

que aconteceria em Paty do Alferes, 

no dia oito de maio de dois mil e oito. 

Somente a Presidente e a conselheira 

Sabrina Albino se manifestaram em ir. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de maio de dois 

mil e dezoito.

Ao quinto dia do mês de junho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

presentes os seguintes conselheiros 

efetivos: Jacqueline Carneiro Leal, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada e 

Alessandra do Nascimento Celestino. 

O conselheiro, Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira, só chegou à 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Os conselheiros 

discutiram e deliberaram sobre a 

seguinte pauta: 1) Discussão e

considerações sobre o Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ. Iniciou-se a reunião com a 

Presidente, Djenaine Sibyl, fazendo a 

leitura em voz alta do documento para 

que, os apontamentos e ajustes, se 

necessários, fossem feitos. As 

intervenções sugeridas por este pleno 

foram nos artigos 26, caput e 28, §3º. 

No primeiro, para que retifiquem a 

numeração da deliberação 

mencionada no caput e, no segundo, 

para que seja feita alteração da 

redação do dispositivo. Desta forma, 

após findar o estudo do documento, 

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, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dez de julho de dois mil 

e dezoito.

 Ao décimo quarto dia dia do mês de 

agosto 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 , não foi possível  

realizar a reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação 

por falta de quórum. Estavam 

presentes somente a Presidente, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 

conselheira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze 

de agosto de dois mil e dezoito.

Ao décimo primeiro dia do mês de 

setembro 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 reunião 

ordinária do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Alessandra 

do Nascimento Celestino. Os 

conselheiros discutiram e revisaram a 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização, a pedido da Secretária 

de Educação, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada. A presidente, Djenaine Sibyl, 

explicitou que o documento, a ser 

apresentado ao pleno, na data de hoje, 

foi fruto de pesquisas, levantamentos 

e estudos feitos por ela, Djenaine, e 

pela conselheira, Sabrina. Estudo este, 

que ainda está em sua fase inicial; que 

ganhará corpo e se consolidará a 

partir das discussões e apontamentos 

do conselho. Iniciou assim, a leitura do 

material. Djenaine salientou que o 

objetivo de revisarmos a antiga 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização é torná-la mais atual, 

direta e concreta; para que o processo 

de alfabetização possa se tornar 

eficaz. Todos os conselheiros 

concordaram que esse é o grande 

interesse do pleno; possibilitar que a 

Educação Municipal de Paraíba do Sul 

possa crescer, se consolidar e alcançar 

grandes resultados. Desta forma, 

Alessandra e Jacqueline sugeriram 

alterações pontuais na deliberação e a 

mesma foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, onze de setembro de 

dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de outubro de 

dois mil e dezoito, às dezessete horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino,  Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e  Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Além dos 

presentes citados acima, também 

participou da reunião a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles.  A 

Secretária de Educação e também 

conselheira, Neila Bouzada, pediu a 

palavra logo no início da sessão para 

explicitar o que motivou o 

agendamento desse encontro. 

Segundo ela, é necessário que o pleno 

possa dar seu parecer sobre o projeto 

de lei que institui o processo de 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores das 

unidades escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul; para que, na 

sequência, pudesse levar à Câmara 

Municipal para tramitação, avaliação e 

aprovação.  Realizou, desta forma, a 

leitura da referida lei; que transcorreu 

tranquilamente, sem grandes 

interferências. Alessandra Celestino 

sugeriu que fosse acrescentado, como 

arcabouço jurídico da lei, o Regimento 

Interno dos Servidores, o que foi 

aceito por todos. Sabrina Albino e 

Alessandra Celestino propuseram que 

seja considerada, na lei, a 

possibilidade do aluno que possua 12 

(doze) anos completos, na data da 

consulta pública, possa exercer o 

direito ao voto; uma vez que, isso nada 

mais é do que o exercício e vivência da 

cidadania. O referido documento já 

passou por 2 (duas) sessões desse 

pleno para que considerações, ajustes, 

adequações e correções fossem 

tecidas. Sendo assim, ele retornou à 

Comissão responsável e, só agora, no 

dia de hoje, retornou as mãos do CME 

para avaliação final. Desta forma, após 

findar o estudo do mesmo, os 

apontamentos finais foram feitos por 

meio de parecer técnico deste 

colegiado, para que ele seja devolvido 

à Secretaria Municipal de Educação. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de outubro de 

dois mil e dezoito.

O Exmo. Sr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, convoca todos os 

motoristas de táxis e motoristas 

auxiliares a participarem da reunião 

que será realizada no dia 29 de 

outubro de 2018, segunda-feira, às 

10:30 horas no auditório da Prefeitura, 

sito à Rua visconde da Paraíba, nº 11.

O assunto principal da reunião será o 

recadastramento dos táxis, entre 

outros assuntos de interesse da classe 

taxista.

Paraíba do sul, 23 de outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS 

COMISSÕES DE LEVANTAMENTO E 

AVALIAÇÃO; DEPRECIAÇÃO E 

REVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E 

INSERVÍVEIS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, 

previstas no artigo 95, da Lei Orgânica 

Municipal,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Nomear os membros da 

Comissão de Levantamento e 

Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, 

Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

MARILETE DA PIEDADE PAREDES 

Membros: 

ÂNTONIO CARLOS DOS SANTOS

ALOYSIO PIFANO PINTO

NOEMI REZENDE

JOSÉ MARIA DIONIZIO 

Art. 2º. Compete à Comissão de 

Levantamento de Avaliação: 

I-Verificação da localização física de 

todos os bens patrimoniais do 

Município; 

II- Avaliação do estado de 

conservação dos bens;

 III- Classificação dos bens passíveis de 

disponibilidade de uso; 

IV- Identificação dos bens 

pertencentes a outros órgãos e que 

ainda não foram transferidos para o 

Município;

 V- Identificação de bens permanentes 

eventualmente não tombados; 

VI- Identificação de bens patrimoniais 

não localizados; 

VII- Emissão de relatório final acerca 

das observações anotadas ao longo 

do processo do inventário, constando 

as informações quanto aos 

procedimentos realizados, à situação 

geral do patrimônio do Município e às 
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recomendações para corrigir as 

irregularidades apontadas, assim 

como eliminar ou reduzir o risco de 

sua ocorrência futura, se for o caso; 

VIII- Realizar outras atividades 

correlatas.

Art. 3º. Nomear os membros da 

Comissão de Depreciação e 

Reavaliação Patrimonial de Bens 

Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

ANTÔNIO CÉSAR MARTINS SÉRCIO

Membros: 

CARLOS HENRIQUE ROCHA MENDES

IOHANA MATIAS PEREIRA

ALMIR DA SILVA ARLINDO

Art. 4º. Compete à Comissão de 

Depreciação e Reavaliação 

Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, 

Úteis e Inservíveis; 

I- Classificar os bens inservíveis 

(ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis 

e antieconômicos); 

II- Formar os lotes de bens conforme 

sua classificação e características 

patrimoniais;

III- Elaborar as informações para o 

ajuste contábil dos bens do Município, 

que é representado pelo registro das 

depreciações, vida útil econômica, 

valor residual, considerando o critério 

do valor justo dos bens móveis acordo 

com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público.

IV- Avaliar sucatas pertencentes ao 

Município;

V. Reavaliar bens móveis e imóveis 

pertencentes ao Município para fins 

contábeis; 

VI. Organizar, definir prazos e 

acompanhar e dar andamento dos 

Leiloes de Bens inservíveis do 

Patrimônio Publico que vierem a 

ocorrer. 

VII. Relacionar baixa de bens para 

ajuste de incorreções no cadastro do 

sistema patrimonial, com lei municipal 

específica; 

VIII. Emitir pareceres sobre a doação 

de bens móveis, permitida 

exclusivamente para fins de interesse 

social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência 

sócio-econômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação; 

IX. Avaliar bens imóveis para fins de 

locação, alienação, aquisição por meio 

de compra, permuta ou doação pela 

Administração Pública do Município, e 

ainda recebimento por dação em 

pagamento como forma de extinção 

de crédito tributário municipal. 

X- Elaborar relatório de conclusão, e 

encaminhá-lo a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, 

inclusive recomendado a baixa de 

bens inservíveis.

XI. A Divisão de Recursos Humanos do 

Município deverá solicitar certidão da 

Coordenação do Patrimônio de bens 

sob a responsabilidade de servidor 

municipal efetivo ou ocupante de 

cargo em comissão, previamente à sua 

exoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18 DE OUTUBRO 

DE 2018.

Estabelece normas e procedimentos 

para o desenvolvimento do Ciclo 

Sequencial de Alfabetização da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ

Art. 1º O Ciclo Sequencial de 

Alfabetização para o Sistema de 

Ensino do Município de Paraíba do 

Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 

ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 

nº07⁄2010, especificamente pelo 

artigo 30, a ser transcrito, com 

fundamento no parecer CNE/CEB 

nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental devem assegurar:

I – A alfabetização e o letramento;

II – O desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais Artes, a 

Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia;

III – A continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os 

prejuízos que a repetência pode 

causar no Ensino Fundamental como 

um todo e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo 

ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.

§ 1º - Mesmo quando o Sistema de 

Ensino ou Escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo 

Regime Seriado, será necessário 

considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 

não passível de interrupção, voltado 

para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 

§ 2º - Considerando as características 

de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aos professores adotar formas de 

trabalho que proporcionem maior 

mobilidade das crianças nas salas de 

aula e as levem a explorar mais 

intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, 

manuseando-os e explorando as suas 

características e propriedades.

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 

(seiscentos dias letivos) dedicados a 

inserção na cultura escolar, à 

aprendizagem da leitura e da escrita, à 

ampliação das capacidades de 

produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não 

familiares e à ampliação do universo 

de referências culturais dos alunos nas 

diferentes áreas do conhecimento.

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 

assegurar, a todas as crianças, um 

tempo diferenciado de convívio 

escolar e mais oportunidades de 

aprendizagem;

II – A urgência de uma política que dê 

ênfase ao processo de alfabetização e 

letramento dos alunos da rede pública 

de ensino;

III – A necessidade de orientar as 

escolas na organização e 

funcionamento do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

do Ciclo de Alfabetização os seguintes 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 

(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Ensino Fundamental.

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

que terão ingresso os alunos com 6 

(seis) anos de idade completos ou a 

completar até 31 (trinta e um) de 

março do ano em curso, terão suas 

atividades pedagógicas organizadas 

de modo a assegurar que, ao final de 

cada ano de escolaridade, conforme 

Proposta Curricular Municipal, todos 

os alunos na área da Linguagem sejam 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

recitá-lo na ordem das letras;

b) Conhecer os usos e funções sociais 

da escrita;

c) Reconhecer a separação das 

palavras, na escrita, por espaços em 

branco;

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 

letras em formato imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas;

e) Comparar palavras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais;

f) Escrever, espontaneamente ou por 

ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas 

que representem fonemas;

g) Ler palavras novas com precisão na 

decodificação, no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por 

memorização;

h) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor;

b) Ler e escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em posição 

átona em final de palavra);

c) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em 

todas as sílabas;

d) Ler e escrever corretamente 

palavras com marcas de nasalidade 

(til, m, n);

e) Escrever palavras, frases, textos 

curtos nas formas imprensa e cursiva;

f) Segmentar corretamente as 

palavras ao escrever frases e textos;

g) Usar adequadamente ponto final, 

ponto de interrogação e ponto de 

exclamação;

h) Ler e compreender com certa 

autonomia cantigas, letras de canção, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade;

i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 

em meio impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch;

b) Ler e compreender, com 

autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções de 

montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a ser 

seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto;

c) Ler e compreender, com 

autonomia, variados gêneros textuais, 

do campo da vida cotidiana, com 

expressão de sentimentos e opiniões, 

de acordo com as convenções do 

gênero considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto;

d) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade 

adequado;

e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

do cantinho de leitura da sala de aula 

e/ou disponíveis em meios digitais 

para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 

colegas sua opinião, após a leitura;

f) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global;

g) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos;

h) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, 

com base no contexto da frase ou do 

texto;

i) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, 

explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos visuais e 

sonoros.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 

Alfabetização, todos os alunos devem 

ter consolidado as capacidades 

referentes à leitura e à escrita 

necessárias para expressar-se, 

comunicar-se e participar das práticas 

sociais letradas e ter desenvolvido o 

gosto e apreço pela leitura.

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

os alunos devem compreender e 

utilizar o sistema de numeração, 

dominar os fatos fundamentais das 

quatro operações, realizar cálculos 

mentais, dominar conceitos básicos 

relativos a grandezas e medidas, 

espaço e forma e resolver operações 

matemáticas com autonomia. Ao final 

de cada ano de escolaridade, 

conforme Proposta Curricular 

Municipal, todos os alunos deverão ser 

capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 

contextos em que se encontram 

(indicador de quantidade, código de 

identificação ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas);

b) Contar de maneira exata ou 

aproximada utilizando diferentes 

estratégias;

c) Contar a quantidade de objetos de 

coleções até 100 (cem) unidades e 

apresentar o resultados por registros 

verbais e simbólicos;

d) Reconhecer valores de moedas e 

cédulas do Sistema Monetário 

Brasileiro;

e) Descrever, comparar e classificar 

figuras planas por características 

comuns;

f) Descrever a localização de pessoas 

e objetos no espaço em relação a sua 

própria posição, utilizando termos: 

direita, esquerda, em frente e atrás;

g) Resolver problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e 

subtração (juntar, acrescentar, separar 

e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

naturais até a ordem de centenas com 

e sem suporte da reta numérica;

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 3 (três) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

c) Composição e decomposição de 

números até 999;

d) Resolver e elaborar problemas de 

adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 

acrescentar, separar e retirar o dobro, 

metade e triplo); com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais;

e) Reconhecer, comparar e nomear 

figuras geométricas planas e espaciais 

com características comuns;

f) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo (uso do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e analógicos 

e ordenação de datas);

g) Reconhecer e fazer equivalência de 

valores de moedas e cédulas do 

Sistema Monetário Brasileiro;

h) Coletar, classificar e representar 

dados em tabelas simples e dupla 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 4 (quatro) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

b) Composição e decomposição de 

números até 9999;

c) Utilizar diferentes procedimentos 

de cálculo mental e escrito para 

resolver problemas significativos de 

adição, subtração e multiplicação com 

números naturais;

d) Utilizar reta numérica para ordenar 

números naturais e fazer cálculos de 

adição, subtração e multiplicação;

e) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);

f) Resolver e elaborar problemas de 

divisão de um número natural por 

outro até 10;

g) Significado de metade, terça e 

quarta parte;

h) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco, retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

objetos no mundo físico e nomear 

essas figuras;

 i) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas 

mais usuais, bem como os diversos 

instrumentos de medida;

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo, utilizando relógios, 

analógico e digital, para informar os 

horários de início e término da 

realização de uma atividade e sua 

duração;

k) Reconhecer a relação entre 

hora/minutos e minutos/segundos;

 l) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a comparação e a 

equivalência, de valores monetários 

do Sistema Brasileiro, em situações de 

compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 6º - Na operacionalização do Ciclo 

de Alfabetização, devem ser 

observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

garantam a aprendizagem e a 

recuperação das dificuldades no 

processo de construção do 

conhecimento;

II – A sistematização dos recursos do 

código da leitura e escrita e seus 

princípios organizadores, a fim de que 

os estudantes atinjam a condição de 

letramento;

III – A avaliação processual, formativa, 

participativa, contínua, cumulativa e 

diagnóstica, numa visão formativa;

IV- A utilização de instrumentos e 

procedimentos avaliativos sob uma 

perspectiva qualitativa, por meio de 

observação, registro descritivo e 

reflexivo, além dos valores, notas ou 

conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

deve observar aos seguintes 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 

participativa, formativa e cumulativa, 

de forma a possibilitar tomada de 

decisões para redimensionamento, se 

necessário, da ação pedagógica;

II – Superar a prática tradicional que se 

limita a observar apenas os resultados 

finais traduzidos em notas ou 

conceitos para verificação de 

conhecimentos em caráter 

classificatório;

III – Superar a simples verificação de 

rendimento utilizando instrumentos e 

procedimentos de observação, 

acompanhamento contínuo, registro e 

reflexão permanente sobre o processo 

de ensino aprendizagem, adaptando-o 

às diferentes necessidades, estilos e 

possibilidade de expressão e 

compreensão dos alunos;

IV – Constituir-se em momento 

privilegiado e necessário para a 

construção do planejamento e das 

ações pedagógicas;

V – Permear todo o processo de 

ensino aprendizagem de modo a 

oportunizar o conhecimento do 

potencial do aluno, suas variações de 

desempenho escolar, evitando 

comparações e competição em 

relação a outros alunos.

§1º - O processo de avaliação dos 

estudantes do Ciclo de Alfabetização 

será registrado através de Parecer  

Descritivo do aluno,  serão 

consolidados instrumentos objetivos 

que subsidiarão esse registro 

avaliativo do aluno.

§2º- O processo de avaliação dos 

estudantes ao final do Ciclo de 

Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 

escolaridade, será realizado através 

do registro da nota e será resultado do 

somatório dos DIVERSOS 

INSTRUMENTOS (mínimo de três) 

aplicados ao longo dos bimestres, 

junto com uma ficha em que se 

identifique os direitos de 

aprendizagem adquiridos a cada 

bimestre, de modo que ano final do 4º 

(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

resultado do estudante deverá ser 

expresso através da média de notas 

obtidas  durante os bimestres e um 

parecer que registre os direitos de 

aprendizagem consolidados ao final 

do ciclo.

§3º - Os casos excepcionais se 

caracterizarão quando o estudante 

estagnar em seu processo de 

aprendizagem, considerando os 

direitos previstos para o ano de 

escolaridade. 

Art. 8º - A promoção dos alunos deve 

estar vinculada a aprendizagem. As 

unidades escolares deverão com suas 

equipes pedagógicas construir 

estratégias de ensino diversificadas a 

fim de recuperar os alunos que por 

algum motivo, apresentarem 

dificuldades no seu processo de 

construção do conhecimento em cada 

ano de escolaridade.

Art. 9º - No caso de retenção esta 

estagnação deverá ser comprovada 

através de diversos instrumentos; 

atividades desenvolvidas pelo aluno 

ao longo do processo, análise dessas 

atividades, encaminhamentos a 

serviços especializados, registros de 

reuniões com responsável e outros 

documentos que possam comprovar a 

necessidade do aluno permanecer no 

mesmo ano de escolaridade para 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

direitos de aprendizagem. 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

conter as estratégias de recuperação 

e/ou reforço escolar a serem 

oferecidos pelo professor, junto com a 

Equipe Pedagógica; destacando os 

Direitos de Aprendizagem que o 

estudante não conseguiu se apropriar. 

Essa documentação deverá ser 

arquivada junto a documentação do 

aluno.

§2º – Caso o aluno retido tenha 

necessidades educacionais especiais 

caberá uma avaliação da equipe 

técnico-pedagógica e da equipe de 

Educação Inclusiva, a fim de realizar 

uma análise da situação junto ao 

professor. 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

Sequencial de Alfabetização ocorrerá 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

atingido as mínimas condições 

necessárias para o prosseguimento de 

estudos nos anos seguintes de 

escolaridade.

Art. 11 - No caso de retenção de alunos 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade 

do Ensino Fundamental, a Unidade 

Escolar deverá, juntamente, com a sua 

equipe pedagógica (Coordenador 

Pedagógico, Professor e Diretor) e a 

Coordenação Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, 

elaborar avaliação e plano de ação a 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 

alfabetizador, o professor que atua no 

1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 

(terceiro) anos de escolaridade do 

Ensino Fundamental. A formação 

continuada dos professores 

alfabetizadores será um eixo 

estruturante para o entendimento do 

processo de alfabetização e garantirá 

o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre alfabetização, 

interdisciplinaridade e inclusão como 

princípio fundamental do processo 

educativo terá seus enfoques os 

processos instrumentais como plano 

de aula, as sequências didáticas e a 

avaliação diagnóstica entre outros, 

bem como, estratégias que viabilizem 

ao aluno aprender com efetividade.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 

de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira - 

Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                    

Jacqueline Carneiro Leal

Alessandra do Nascimento Celestino

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Regimento Escolar da 

Rede Municipal para sua validação.

 Paraíba do Sul, 02 de abril de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Regimento Escolar da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 8º 

§2º - ALTERAR O TEXTO: passando a 

ressaltar que nas turmas de Maternal a 

Creche III haja no máximo 25 alunos 

por sala (de acordo com espaço físico) 

e que o número de monitores seja 

compatível ao número de alunos de 

cada sala para que aconteça um 

atendimento adequado às crianças. 

Tudo isso, em consonância com o 

Parecer 17/2012 do CNE:

No caso de agrupamento de crianças 

da mesma faixa etária, recomenda-se 

a proporção de: 

I - seis a oito crianças por professor, 

no caso de crianças de até um ano; 

II - quinze crianças por professor, no 

caso de crianças de dois e três anos; 

III - vinte crianças por professor, no 

caso de crianças de quatro e cinco 

anos.

§3º - INCLUIR NO TEXTO - Nas escolas 

regulares que contemplem a 

Educação Infantil (Pré-Escola), que 

tenham classes multisseriadas ou não, 

que seja oferecido a cada sala um 

monitor para atender às demandas de 

banheiro, merenda, mal estar etc.

- Artigo 14, §1º – ALTERAR O TEXTO – 

Incluir a disciplina Inglês como 

OBRIGATÓRIA, no Regimento consta 

como diversificada.

- Artigo 83 – ALTERAR O TEXTO –  

Porque a deliberação mencionada no 

artigo, não condiz com o enunciado 

do mesmo. A deliberação adequada 

seria Del. 14/2015

- Artigo 91 – ADEQUAR O TEXTO – O 

fato mencionado no caput do referido 

artigo não tem relação com a 

deliberação citada.

- Artigo 101 – INCLUIR NO TEXTO –  

Que a retenção somente ao final do 

referido ciclo, ou seja, no 3º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, 

caso não tenham sido alcançadas as 

condições necessárias para o 

prosseguimento dos estudos. Essa 

avaliação tem que assumir forma 

processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica.

- Artigo 110 – ALTERAR O TEXTO – O 

resultado da recuperação paralela é 

bimestral e não semestral.

- Artigo 112 – ALTERAR O TEXTO – A 

recuperação paralela substitui um 

instrumento avaliativo, devendo as 

notas serem somadas e divididas 

novamente. Exemplo: 

avaliação 1 -  NOTA – 5  ,  

avaliação 2  - NOTA – 3                            

avaliação 3 – NOTA – 2

TOTAL – 10 : 3 =   MÉDIA – 3,5

A recuperação será feita e substituirá 

a nota de um instrumento avaliativo

avaliação 1 – NOTA – 5

avaliação 2 – NOTA – 3                               

recuperação – NOTA - 7

TOTAL -  15             MÉDIA - 5    

- Artigos 114, 115 e 116 – EXCLUIR –  Sob 

a justificativa de não haver no 

município recuperação final, sendo 

ofertada a recuperação bimestral, ou 

seja, a recuperação paralela.

- Artigo 164 – Haverá somente 2 tipos 

de advertência: a oral e a escrita para 

respaldar as ações, devendo ser todas 

as ações documentadas.

Advertência oral – art. 164, II, alíneas – 

A, B, C.

Advertência escrita – art. 164, II, 

alíneas – D, E, F e art. 164, III – todas as 

alíneas, exceto a C e a H que podem 

ser EXCLUIDAS, por estarem 

contempladas no art. 164, V e suas 

respectivas alíneas.

- No artigo 164 – CORRIGIR NO TEXTO 

– há 2 incisos “V” no art. 164, o certo 

seria V e VI.

- No artigo 164, V - EXCLUIR DO 

TEXTO – nesse dispositivo é feita 

menção ao Decreto 10.623/77, que 

não tem ligação com o texto 

apresentado.

- No art. 164, IV – EXCLUIR DO TEXTO 

essa passagem: – “Caberá recurso no 

prazo de 03 (três) dias ao próprio 

diretor (a) do estabelecimento, que 

deliberará em igual prazo, reformando 

ou mantendo a decisão. Neste último 

caso, não se admite novo recurso.” 

Partimos do pressuposto que se 

houve advertência escrita, a família já 

foi chamada a escola e teve ciência do 

ocorrido, podendo no momento 

apresentar o princípio da ampla 

defesa e do contraditório.

- Artigo 164  – INCLUIR NO TEXTO – 

em caso de reincidência na 

advertência escrita, o aluno poderá ser 

suspenso por até 3 (três) dias, sendo 

os familiares e o Conselho Tutelar 

acionados para ciência do fato.  

Havendo novas reincidências, após 

realizadas todas as etapas anteriores, 

a escola aconselhará  a família a 

buscar uma escola que seja mais 

adequada a realidade do aluno.

- Artigo 167 e 170 – EXCLUIR DO 

TEXTO as menções as deliberações de 

Três Rios.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação. 

Paraíba do Sul, 21 de agosto de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Sistema Municipal Ensino de Paraíba 

do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 25 

Revisão e alteração do caput e do 

parágrafo único, uma vez que, o que 

está transcrito, não se encontra em 

conformidade com a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADIN 4439/DF, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Segundo a decisão do pleno do STF 

ficou estabelecido, por maioria dos 

votos dos ministros (6 x 5), que o 

ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras pode ter natureza 

confessional, ou seja, vinculado às 

diversas religiões. Sendo assim:

“Competirá ao Estado, em 

observância ao princípio da igualdade, 

estabelecer regras administrativas 

gerais que permitam a realização de 

parcerias voluntárias sem 

transferências de recursos financeiros, 

em regime de mútua cooperação com 

todas as confissões religiosas que 

demonstrarem interesse, para a 

consecução do dispositivo 

constitucional, em termos 

semelhantes aos previstos na Lei 

13.204, de 14 de dezembro de 2015.”

“Não se diga que a realização dessas 

parcerias voluntárias é inexequível, 

pois bastará às respectivas Secretarias 

de Educação realizarem prévio 

chamamento público para 

cadastrarem as confissões religiosas 

interessadas. Posteriormente, no 

período de matrícula da rede pública, 

deverão ser ofertadas as diversas 

possibilidades para que os alunos ou 

seus pais/responsáveis legais, 

facultativamente, realizem 

expressamente sua opção entre as 

várias confissões ofertadas ou pela 

não participação no ensino religioso. 

Com a demanda definida, o Poder 

Público poderá estabelecer os 

horários, preferencialmente nas 

últimas aulas do turno, para que haja a 

liberação daqueles que não 

pretendam participar, utilizando-se, 

inclusive, de rodízios de períodos, se 

assim for necessário afirmando a 

constitucionalidade do ensino 

religioso confessional como disciplina 

facultativa dos horários normais das 

escolas públicas de ensino 

fundamental.”

Desta forma, é de fundamental 

relevância a adequação do Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

as diretrizes emanadas pelo Supremo 

Tribunal Federal.

- Artigo 26

Alteração da numeração da 

deliberação mencionada no caput do 

artigo. O certo seria Deliberação 

12/2014.

- Artigo 28, §3º

Alterar redação do referido parágrafo 

que se apresenta da seguinte forma:

§ 3º - O atendimento educacional é 

feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos 

educandos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de 

ensino regular.

Sendo nossa proposta:

§ 3º - A educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular.

Fundamentamos nossa proposta de 

alteração com base nas Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional 

Especial na Educação Básica e na 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação.

Paraíba do Sul, 04 de outubro de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido , 

em caráter de urgência, à Presidente 

do Conselho Municipal de Paraíba do 

Sul – RJ, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, para que fosse avaliado e 

concedido parecer sobre a Lei de 

Gestão Democrática, que irá instituir a 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores nas 

unidades escolares do Município de 

Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, sugeriu que tenha direito 

ao voto o aluno que na data da 

consulta pública já possua 12 (doze) 

anos completos. Segundo o 

entendimento do pleno, seria um 

momento oportuno para que a escola 

se consolide como espaço 

democrático e promova a inserção do 

aluno dentro desse contexto; para que 

ele exerça seu papel cidadão, através 

dos espaços de diálogos e discussões, 

sendo capaz de tomar decisões por si 

mesmo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 058/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX E 

EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 

ARMÁRIO VITRINE, GELADEIRAM 

CADEIRA EM AÇO, AR 

CONDICIONADO, BALDE A PEDAL, 

ARMÁRIO EM AÇO, ESTANTE EM 

AÇO, MESA DE ESCRITÓRIO, ESCADA 

COM 2 DEGRAUS, MESA DE EXAME E 

VENTILADOR DE TETO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais); CDDO DE CARMO 

COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no 

CBNPJ sob o nº 04.179.046/00014-70, 

para os itens: 02 R$ 1.400,00, 

perfazendo o total de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais); 04 R$ 

86,00, perfazendo o total de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais); 

10 R$ 270,00, perfazendo o total de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais); 

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 03 R$ 1.445,00, 

perfazendo o total de R$ 4.335,00 

(quatro mil trezentos e trinta e cinco 

reais); 05 R$ 2.390,00, perfazendo o 

total de R$ 2.390,00 (dois mil 

trezentos e noventa reais); 08 R$ 

350,00, perfazendo o total de R$ 

700,00 (setecentos reais); 09 R$ 

340,00, perfazendo o total de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta reais); 

INFONEW INFORMÁTICA LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 06 

R$ 683,00, perfazendo o total de R$ 

4.098,00 (quatro mil e noventa e oito 

reais); 07 R$ 115,00, perfazendo o total 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 174.968,00 (cento e setenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e 

oito reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

056/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

(quatro) Veículos da Marca 

Volkswagen Gol, 1.0, zero km, Flex, 

conforme Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 155.680,00 (cento 

e cinquenta e cinco mil seiscentos e 

oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

057/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: CDDO de Carmo 

Comércio e Prestação de Serviços 

Ltda-EPP

OBJETO: Fornecimento de 02 

Armários Vitrine, 05 Cadeiras em Aço, 

02 Escadas dois Degraus e 02 Mesas 

de Exames, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 37240001 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1170-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR TOTAL: R$ 6.270,00 (seis mil 

duzentos e setenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 03 

Geladeiras, 01 Aparelho de Ar 

Condicionado, 02 Estantes em Aço e 

02 Mesas para Escritório, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 8.105,00 (oito mil 

cento e cinco reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 06 Armário 

em Aço, 02 Baldes a Pedal e 

03Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 4.913,00 (quatro 

mil novecentos e treze reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 059/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-06, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 77.840,00 

(setenta e sete mil oitocentos e 

quarenta reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-06, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 77.840,00 (setenta 

e sete mil oitocentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 060/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 194.600,00 (cento 

e noventa e quatro mil e seiscentos 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 062/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS 

COMO: COMPUTADOR PORTÁTIL, 

TELEVISÃO 32”, ARQUIVO DE AÇO, 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 

COMPUTADOR, LONGARINA 3 

LUGARES, VENTILADOR DE TETO E 

GELADEIRA, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

27780001, com entrega após emissão 

da ordem de compra: LM 

TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.673.486/0001-42, 

para os itens: 01 R$ 2.520,00, 

perfazendo o total de R$ 10.080,00 

(dez mil e oitenta reais; SPACE 

INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 02 R$ 1.075,00, 

perfazendo o total de R$ 5.375,00 

(cinco mil trezentos e setenta e cinco 

reais); 04 R$ 1.300,00, perfazendo o 

total de R$ 24.700,00 (vinte e quatro 

mil e setecentos reais); 08 R$ 1.339,00, 

perfazendo o total de R$ 5.356,00 

(cinco mil trezentos e cinquenta e seis 

reais); INFONEW INFORMÁTICA 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 03 

R$ 395,00, perfazendo o total de R$ 

1.580,00 (mil quinhentos e oitenta 

reais); 05 R$ 2.310,00, perfazendo o 

total de R$ 18.480,00 (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta reais), 06 R$ 

215,00, perfazendo o total de R$ 

3.655,00 (três mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), 07 R$ 147,00, 

perfazendo o total de R$ 882,00 

(oitocentos e oitenta e dois reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 
R$ 70.108,00 (setenta mil cento e oito 

reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

062/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA:LM Telecomunicações, 

Comércio e Serviços Eireli-ME

OBJETO: Fornecimento de 04 

Computadores Portáteis, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 10.080,00 (dez mil 

e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0038.1.001–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

063/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 05 

Televisores 32”, 19 Aparelho de Ar 

Condicionado e 04Geladeiras, 

conformeEmenda Parlamentar Nº 

27780001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 35.431,00 (trinta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

064/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

Arquivos de Aço, 08 Computadores, 17 

Longarinas de 03 lugares e 06 

Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 24.597,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e noventa e sete 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde



reunião do pleno, é discutir e validar a 

Lei de Gestão Democrática, que está 

sendo construída para implementação 

no último trimestre de 2018. Passou a 

palavra a Ana Rodrigues, que relatou 

como a comissão foi criada em 2017 

para que se levantassem dados, por 

meio de pesquisas a legislações de 

outros municípios para inserir ao 

nosso; propondo a leitura do 

documento por elas preparado, para 

que os conselheiros pudessem fazer 

seus apontamentos, sugestões e 

indagações. A primeira consideração 

feita foi sobre o artigo 4º, V que traz 

que só poderá ser candidato ao cargo 

de diretor e vice-diretor quem “tenha 

obtido resultado igual ou superior a 

70% (setenta por cento) nas duas 

últimas Avaliações de Desempenho” 

da Rede Municipal. A conselheira 

Sabrina Albino propôs que a avaliação 

de desempenho do diretor seja 

realizada dentro da unidade escolar 

pelo funcionalismo e não pela equipe 

da Secretaria Municipal de Educação, 

visto que são os funcionários que 

lidam diretamente, participando da 

rotina escolar, juntamente com 

diretores e vice-diretores. Ana 

Rodrigues ponderou ser válida a 

alteração, desde que os critérios 

avaliados sejam objetivos; o que todos 

concordaram e destacaram que é o 

mais indicado. Dando sequência a 

leitura, sobre o mesmo artigo, foi 

pontuado que em seu inciso VIII, §1º 

que versa sobre “o candidato que 

esteja permutado cumprirá mínimo de 

40 h semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 25h semanais”; a conselheira 

Alessandra Celestino alegou que o fim 

da permuta e, consequente redução 

da jornada de trabalho do diretor, 

trará prejuízos a escola, que ficará 

parcialmente sem a presença de um 

diretor na unidade. Sugerindo assim, 

que seja pactuado e documentado, 

entre os entes que celebram o acordo, 

que a permuta, obrigatoriamente, 

deverá se manter até o final do 

mandato do diretor. Ainda sobre o art. 

4º, VIII,§ 3º que diz: “O profissional que 

tiver uma (01) matrícula terá o direito 

de receber Dedicação Exclusiva para 

cumprir as 40 horas semanais”. 

Alessandra sugeriu a existência de 

uma gratificação fixa para a função de 

diretor, alegando que o impacto 

financeiro seria menor. Visto que o 

próprio termo “dedicação exclusiva” é 

inadequado. Sua colocação gerou 

várias ponderações entre o grupo, 

tentando valorar o que seria uma 

gratificação justa para o desempenho 

desta atividade, uma vez que requer

assumir muitas responsabilidades. 

Sabrina ponderou se não seria 

possível dar somente a gratificação de 

direção às diretoras gerais. Enquanto 

que as vice-diretoras ou adjuntas 

poderiam: 1- não receber nenhum 

adicional, ou seja, trocariam somente a 

atuação na sala de aula para a função 

de vice-direção; 2- receber uma 

gratificação menor. Visto que, é 

necessária a redução de custos pela 

Seduc. Jaqueline Carneiro ressaltou 

que, principalmente, nas escolas da 

zona rural é importante a figura do 

vice-diretor, já que muitas vezes o 

diretor geral se ausenta da unidade 

escolar para atender demandas da 

Secretaria de Educação, o que acaba 

por demandar tempo, devido a 

distância. A também conselheira e 

Secretária de Educação, Neila 

Bouzada, argumentou que está sendo 

feito um estudo por parte da 

Secretaria de Educação para tentar 

majorar essa gratificação sem 

comprometer as finanças; solicitou 

que avançássemos com as discussões 

no próximo encontro. Como a reunião 

já estava por findar, todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades até o próximo encontro. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, cinco de junho de dois 

mil e dezoito.

Ao décimo segundo dia do mês de 

junho de dois mil e dezoito, às 

quatorze horas, conforme convocação 

prévia, no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul, foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seg uintes 

conselheiros titulares: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e Alessandra do 

Nascimento Celestino. Além dos 

presentes citados acima, também 

participaram da reunião, os membros 

da comissão responsável pela lei que 

institui o processo de consulta pública 

para escolha de diretores e 

vice-diretores das unidades escolares 

da Rede Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa e a coordenadora 

pedagógica, Ana Ferreira Rodrigues. 

Iniciou-se a reunião com a Presidente 

Djenaine Sibyl retomando o encontro 

anterior. Passou a palavra a Ana 

Rodrigues para que continuasse a 

fazer a leitura do documento; dando 

sequência a proposta. Avançando nas 

discussões, Alessandra Celestino 

sugeriu que no art. 8º, III e IX (anexo I) 

fosse ampliado o prazo fixado pela 

Comissão Organizadora dar resposta 

ao recurso do candidato quanto ao 

deferimento ou indeferimento da 

inscrição. O que foi acatado por todos 

os presentes. Ao aprofundarmos o 

diálogo a respeito do capítulo: “Da 

Constituição da Comunidade Escolar”, 

muitos apontamentos foram feitos. A 

conselheira Alessandra ressaltou que 

a proposta restringe o número de 

alunos com direito ao voto, já que na 

referida lei, somente alunos e 8º e 9º 

ano teriam direito de manifestar sua 

vontade; os demais alunos seriam 

representados por seus pais ou 

responsáveis. Jaqueline Carneiro 

concordou com o posicionamento e 

acrescentou que, tendo o aluno 

manifestado sua vontade, o 

pai/responsável por este não teria 

direito

ao voto. Para ela, somente no caso dos 

alunos não votantes os 

pais/responsáveis teriam direito ao 

voto. O que também ficou pacificado. 

Sendo assim, propôs-se a 

reformulação do capítulo e inserção 

de um parágrafo único para definir 

quem seria considerado responsável 

pelo aluno: aquele que tivesse 

assinado a ficha de matrícula na 

unidade escolar. Ana Rodrigues fez as 

anotações pertinentes e deu 

prosseguimento na leitura. Ao chegar 

ao artigo 14, muitas colocações foram 

feitas. Primeiramente, a conselheira 

Jaqueline ponderou que não pode ser 

adotado somente o critério 

quantitativo (ter mais de 250 alunos) 

para definir se a unidade escolar terá 

direito a um vice-diretor. Segundo ela, 

as peculiaridades devem ser 

observadas; já que, alcançar 250 

alunos na zona rural não é comum. 

Somado a isso, a distância física, que 

existe entre as unidades da zona rural 

e a Secretaria de Educação, faz com 

que haja necessidade de se ter a 

presença de um vice; para que a 

unidade não fique descoberta, ou seja, 

sem um responsável. Novamente, a 

questão orçamentária veio em voga. 

Segundo Ana Rodrigues, reduzir o 

quantitativo de alunos, para que a 

escola tenha direito ao vice-diretor, 

trará custos elevados. Neila Bouzada 

reiterou essa situação apresentada 

por Ana e, se posicionando enquanto 

Secretária de Educação, disse que 

essa é uma preocupação atual. 

Sabrina Albino sugeriu que se 

estabeleça uma gratificação fixa e 

com valores atualizados para a função 

de diretor. Alessandra concordou com 

ideia e disse que o mesmo princípio se 

aplica no Estado. Jaqueline discordou 

alegando que a gratificação não é tão 

interessante financeiramente quanto a 

dedicação exclusiva, e que isso pode 

levar as pessoas a não quererem se 

candidatar ao cargo. Alessandra e 

Sabrina pontuaram que a dedicação 

exclusiva sai mais cara que a 

gratificação e acaba por onerar mais. 

As discussões seguiram e ao chegar 

ao art. 21 e 22 novos apontamentos 

ocorreram. Alessandra Celestino 

colocou que tem que ser dado peso 

diferente as representatividades, já 

que o número de pais é superior ao de 

funcionários; devendo ter 

proporcionalidade nos votos; sendo 

necessário reformular tal dispositivo. 

Ana Rodrigues considerou plausível a 

colocação e prometeu fazer 

alterações para regulamentar da 

melhor forma. Mais uma vez, a reunião 

já estava por findar, e todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, doze de 

junho de dois mil e dezoito.

Ao décimo dia do mês de julho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação, 

sob a Presidência de Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Ao décimo dia do mês de abril 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 , não foi 

possível realizar a reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação por falta de quórum. 

Estavam presentes somente a 

Presidente, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, e a conselheira, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino; além das 

representantes do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do RJ – 

SEPE – Paraíba do Sul, Natália Alves 

Oliveira e Fernanda Aparecida 

Medeiros. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, dez de 

abril de dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de maio 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 reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros efetivos: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino e Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles; além 

da representante do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da 

Educação do RJ – SEPE – Paraíba do 

Sul, Natália Alves Oliveira. Os 

conselheiros discutiram e deliberaram 

sobre a seguinte pauta: 1) Retificação 

da numeração das deliberações 

cronologicamente; 2) Discussão sobre 

a interpretação dada ao art. 8º do 

Regimento Interno do CME - Paraíba 

do Sul . 3) Proposições a Secretaria de 

Educação; 4) Convite ao CME – 

Paraíba do Sul à eleição da 

Presidência da Regional Sudoeste I. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl ressaltando que é 

extrema importância a participação e 

assiduidade dos membros deste 

conselho às reuniões. A representante 

sindical, Natália Alves, pediu a palavra 

para fazer uma colocação sobre a 

participação popular nos conselhos. 

Segundo ela, em um evento em que 

participou, pediu orientações acerca 

do tema a Fernando Uchoa; que a 

informou que a participação dos 

cidadãos é aberta e o direito a fala 

também. A presidente, Djenaine Sibyl, 

disse concordar plenamente com isso  

e salientou que a finalidade dos 

conselhos é justamente essa, ser 

plural; onde todos possam expressar 

suas opiniões. Entretanto, segundo 

Djenaine, as colocações não podem 

ser feitas aleatoriamente, há que se ter 

um momento específico, para que os 

debates não percam seu sentido. E é, 

justamente, para saber o momento em 

que essa participação deva se 

concretizar, que a Secretária do 

Conselho Municipal, Sabrina Albino e a 

presidente Djenaine Sibyl, fizeram um 

levantamento nos Regimentos 

Internos nos demais conselhos da 

Regional Sudoeste I para elucidar essa 

questão. Como esses conselhos 

também não fazem uma abordagem 

restritiva desse aspecto em seus 

ordenamentos, o CME – Paraíba do Sul 

segue em busca de uma solução que 

atenda a pluralidade; solicitando a 

própria Natália, que busque junto a 

sua fonte, aparato legislativo que 

respalde nossas ações. Findada a 

participação da Natália, retomaram a 

discussão da pauta. A Secretária 

Executiva, Sabrina Albino, apresentou 

aos demais conselheiros a 

necessidade de retificação na 

numeração cronológica das 

deliberações, já que anteriormente 

houve um erro interno e

há duas deliberações com mesma 

numeração, precisando reajustá-las 

para nova publicação. Essa 

modificação foi aprovada por 

unanimidade pelos membros. Em 

sequência, foi feita a leitura no art. 8º 

do Regimento Interno do Conselho 

Municipal para que fossem feitas 

considerações quanto à interpretação 

do mesmo; o Presidente só deveria 

votar em caso de desempate ou em 

todos os casos. Ficou decidido 

também, por unanimidade, manter a 

redação do dispositivo. Observando 

ainda o Regimento Interno e visando 

reunião após as 16 horas por questões 

pessoais. Além dos presentes citados 

acima, também participaram da 

reunião os membros da comissão 

responsável pela lei que institui o 

processo de consulta pública para 

escolha de diretores e vice-diretores 

das unidades escolares da Rede 

Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa, a coordenadora pedagógica, 

Ana Ferreira Rodrigues e a 

supervisora, Cristiane da Costa 

Quintela do Nascimento Oliveira. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl apresentando a 

comissão acima citada e destacando 

que o objetivo da presença desta, na 

dar maior efetividade as sessões do 

pleno, a conselheira, Sabrina Albino, 

sugeriu revisar o quórum do Conselho, 

visto o desligamento de um dos 

membros. Sendo assim, depois de 

discutido o assunto, todos os 

conselheiros aprovaram alterar o 

quórum das sessões ordinárias para a 

presença de 1/3 de seu corpo efetivo. 

Dando continuidade, no uso de sua 

atribuição propositiva, esse Conselho 

vem sugerir a Secretaria de Educação 

que, nos dias de formação e/ou 

capacitação, os profissionais da 

Educação envolvidos possam sair mais 

cedo de suas atividades laborais para 

conseguirem chegar mais cedo, para 

que alcancem maior produtividade. 

Sugestionou também, que as turmas 

do 2º e 3º período integral possam ter 

a mesma rotina pedagógica que as 

turmas de turno parcial, visto que o 

trabalho pedagógico fica restrito a um 

curto espaço de tempo em função da 

rotina diária de cuidados da creche. As 

duas sugestões foram aprovadas por 

unanimidade pelo pleno. Foi feita, 

então, a leitura do item quatro da 

pauta, Djenaine convidou a todos os 

membros presentes para a eleição da 

Presidência da Regional da Sudoeste I, 

que aconteceria em Paty do Alferes, 

no dia oito de maio de dois mil e oito. 

Somente a Presidente e a conselheira 

Sabrina Albino se manifestaram em ir. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de maio de dois 

mil e dezoito.

Ao quinto dia do mês de junho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

presentes os seguintes conselheiros 

efetivos: Jacqueline Carneiro Leal, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada e 

Alessandra do Nascimento Celestino. 

O conselheiro, Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira, só chegou à 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Os conselheiros 

discutiram e deliberaram sobre a 

seguinte pauta: 1) Discussão e

considerações sobre o Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ. Iniciou-se a reunião com a 

Presidente, Djenaine Sibyl, fazendo a 

leitura em voz alta do documento para 

que, os apontamentos e ajustes, se 

necessários, fossem feitos. As 

intervenções sugeridas por este pleno 

foram nos artigos 26, caput e 28, §3º. 

No primeiro, para que retifiquem a 

numeração da deliberação 

mencionada no caput e, no segundo, 

para que seja feita alteração da 

redação do dispositivo. Desta forma, 

após findar o estudo do documento, 

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, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dez de julho de dois mil 

e dezoito.

 Ao décimo quarto dia dia do mês de 

agosto 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 , não foi possível  

realizar a reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação 

por falta de quórum. Estavam 

presentes somente a Presidente, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 

conselheira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze 

de agosto de dois mil e dezoito.

Ao décimo primeiro dia do mês de 

setembro 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 reunião 

ordinária do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Alessandra 

do Nascimento Celestino. Os 

conselheiros discutiram e revisaram a 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização, a pedido da Secretária 

de Educação, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada. A presidente, Djenaine Sibyl, 

explicitou que o documento, a ser 

apresentado ao pleno, na data de hoje, 

foi fruto de pesquisas, levantamentos 

e estudos feitos por ela, Djenaine, e 

pela conselheira, Sabrina. Estudo este, 

que ainda está em sua fase inicial; que 

ganhará corpo e se consolidará a 

partir das discussões e apontamentos 

do conselho. Iniciou assim, a leitura do 

material. Djenaine salientou que o 

objetivo de revisarmos a antiga 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização é torná-la mais atual, 

direta e concreta; para que o processo 

de alfabetização possa se tornar 

eficaz. Todos os conselheiros 

concordaram que esse é o grande 

interesse do pleno; possibilitar que a 

Educação Municipal de Paraíba do Sul 

possa crescer, se consolidar e alcançar 

grandes resultados. Desta forma, 

Alessandra e Jacqueline sugeriram 

alterações pontuais na deliberação e a 

mesma foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, onze de setembro de 

dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de outubro de 

dois mil e dezoito, às dezessete horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino,  Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e  Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Além dos 

presentes citados acima, também 

participou da reunião a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles.  A 

Secretária de Educação e também 

conselheira, Neila Bouzada, pediu a 

palavra logo no início da sessão para 

explicitar o que motivou o 

agendamento desse encontro. 

Segundo ela, é necessário que o pleno 

possa dar seu parecer sobre o projeto 

de lei que institui o processo de 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores das 

unidades escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul; para que, na 

sequência, pudesse levar à Câmara 

Municipal para tramitação, avaliação e 

aprovação.  Realizou, desta forma, a 

leitura da referida lei; que transcorreu 

tranquilamente, sem grandes 

interferências. Alessandra Celestino 

sugeriu que fosse acrescentado, como 

arcabouço jurídico da lei, o Regimento 

Interno dos Servidores, o que foi 

aceito por todos. Sabrina Albino e 

Alessandra Celestino propuseram que 

seja considerada, na lei, a 

possibilidade do aluno que possua 12 

(doze) anos completos, na data da 

consulta pública, possa exercer o 

direito ao voto; uma vez que, isso nada 

mais é do que o exercício e vivência da 

cidadania. O referido documento já 

passou por 2 (duas) sessões desse 

pleno para que considerações, ajustes, 

adequações e correções fossem 

tecidas. Sendo assim, ele retornou à 

Comissão responsável e, só agora, no 

dia de hoje, retornou as mãos do CME 

para avaliação final. Desta forma, após 

findar o estudo do mesmo, os 

apontamentos finais foram feitos por 

meio de parecer técnico deste 

colegiado, para que ele seja devolvido 

à Secretaria Municipal de Educação. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de outubro de 

dois mil e dezoito.

O Exmo. Sr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, convoca todos os 

motoristas de táxis e motoristas 

auxiliares a participarem da reunião 

que será realizada no dia 29 de 

outubro de 2018, segunda-feira, às 

10:30 horas no auditório da Prefeitura, 

sito à Rua visconde da Paraíba, nº 11.

O assunto principal da reunião será o 

recadastramento dos táxis, entre 

outros assuntos de interesse da classe 

taxista.

Paraíba do sul, 23 de outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS 

COMISSÕES DE LEVANTAMENTO E 

AVALIAÇÃO; DEPRECIAÇÃO E 

REVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E 

INSERVÍVEIS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, 

previstas no artigo 95, da Lei Orgânica 

Municipal,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Nomear os membros da 

Comissão de Levantamento e 

Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, 

Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

MARILETE DA PIEDADE PAREDES 

Membros: 

ÂNTONIO CARLOS DOS SANTOS

ALOYSIO PIFANO PINTO

NOEMI REZENDE

JOSÉ MARIA DIONIZIO 

Art. 2º. Compete à Comissão de 

Levantamento de Avaliação: 

I-Verificação da localização física de 

todos os bens patrimoniais do 

Município; 

II- Avaliação do estado de 

conservação dos bens;

 III- Classificação dos bens passíveis de 

disponibilidade de uso; 

IV- Identificação dos bens 

pertencentes a outros órgãos e que 

ainda não foram transferidos para o 

Município;

 V- Identificação de bens permanentes 

eventualmente não tombados; 

VI- Identificação de bens patrimoniais 

não localizados; 

VII- Emissão de relatório final acerca 

das observações anotadas ao longo 

do processo do inventário, constando 

as informações quanto aos 

procedimentos realizados, à situação 

geral do patrimônio do Município e às 

recomendações para corrigir as 

irregularidades apontadas, assim 

como eliminar ou reduzir o risco de 

sua ocorrência futura, se for o caso; 

VIII- Realizar outras atividades 

correlatas.

Art. 3º. Nomear os membros da 

Comissão de Depreciação e 

Reavaliação Patrimonial de Bens 

Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

ANTÔNIO CÉSAR MARTINS SÉRCIO

Membros: 

CARLOS HENRIQUE ROCHA MENDES

IOHANA MATIAS PEREIRA

ALMIR DA SILVA ARLINDO

Art. 4º. Compete à Comissão de 

Depreciação e Reavaliação 

Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, 

Úteis e Inservíveis; 

I- Classificar os bens inservíveis 

(ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis 

e antieconômicos); 

II- Formar os lotes de bens conforme 

sua classificação e características 

patrimoniais;

III- Elaborar as informações para o 

ajuste contábil dos bens do Município, 

que é representado pelo registro das 

depreciações, vida útil econômica, 

valor residual, considerando o critério 

do valor justo dos bens móveis acordo 

com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público.

IV- Avaliar sucatas pertencentes ao 

Município;

V. Reavaliar bens móveis e imóveis 

pertencentes ao Município para fins 

contábeis; 

VI. Organizar, definir prazos e 

acompanhar e dar andamento dos 

Leiloes de Bens inservíveis do 

Patrimônio Publico que vierem a 

ocorrer. 

VII. Relacionar baixa de bens para 

ajuste de incorreções no cadastro do 

sistema patrimonial, com lei municipal 

específica; 

VIII. Emitir pareceres sobre a doação 

de bens móveis, permitida 

exclusivamente para fins de interesse 

social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência 

sócio-econômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação; 

IX. Avaliar bens imóveis para fins de 

locação, alienação, aquisição por meio 

de compra, permuta ou doação pela 

Administração Pública do Município, e 

ainda recebimento por dação em 

pagamento como forma de extinção 

de crédito tributário municipal. 

X- Elaborar relatório de conclusão, e 

encaminhá-lo a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, 

inclusive recomendado a baixa de 

bens inservíveis.

XI. A Divisão de Recursos Humanos do 

Município deverá solicitar certidão da 

Coordenação do Patrimônio de bens 

sob a responsabilidade de servidor 

municipal efetivo ou ocupante de 

cargo em comissão, previamente à sua 

exoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18 DE OUTUBRO 

DE 2018.

Estabelece normas e procedimentos 

para o desenvolvimento do Ciclo 

Sequencial de Alfabetização da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ

Art. 1º O Ciclo Sequencial de 

Alfabetização para o Sistema de 

Ensino do Município de Paraíba do 

Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 

ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 

nº07⁄2010, especificamente pelo 

artigo 30, a ser transcrito, com 

fundamento no parecer CNE/CEB 

nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental devem assegurar:

I – A alfabetização e o letramento;

II – O desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais Artes, a 

Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia;

III – A continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os 

prejuízos que a repetência pode 

causar no Ensino Fundamental como 

um todo e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo 

ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.

§ 1º - Mesmo quando o Sistema de 

Ensino ou Escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo 

Regime Seriado, será necessário 

considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 

não passível de interrupção, voltado 

para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 

§ 2º - Considerando as características 

de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aos professores adotar formas de 

trabalho que proporcionem maior 

mobilidade das crianças nas salas de 

aula e as levem a explorar mais 

intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, 

manuseando-os e explorando as suas 

características e propriedades.

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 

(seiscentos dias letivos) dedicados a 

inserção na cultura escolar, à 

aprendizagem da leitura e da escrita, à 

ampliação das capacidades de 

produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não 

familiares e à ampliação do universo 

de referências culturais dos alunos nas 

diferentes áreas do conhecimento.

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 

assegurar, a todas as crianças, um 

tempo diferenciado de convívio 

escolar e mais oportunidades de 

aprendizagem;

II – A urgência de uma política que dê 

ênfase ao processo de alfabetização e 

letramento dos alunos da rede pública 

de ensino;

III – A necessidade de orientar as 

escolas na organização e 

funcionamento do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

do Ciclo de Alfabetização os seguintes 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 

(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Ensino Fundamental.

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

que terão ingresso os alunos com 6 

(seis) anos de idade completos ou a 

completar até 31 (trinta e um) de 

março do ano em curso, terão suas 

atividades pedagógicas organizadas 

de modo a assegurar que, ao final de 

cada ano de escolaridade, conforme 

Proposta Curricular Municipal, todos 

os alunos na área da Linguagem sejam 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

recitá-lo na ordem das letras;

b) Conhecer os usos e funções sociais 

da escrita;

c) Reconhecer a separação das 

palavras, na escrita, por espaços em 

branco;

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 

letras em formato imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas;

e) Comparar palavras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais;

f) Escrever, espontaneamente ou por 

ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas 

que representem fonemas;

g) Ler palavras novas com precisão na 

decodificação, no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por 

memorização;

h) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor;

b) Ler e escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em posição 

átona em final de palavra);

c) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em 

todas as sílabas;

d) Ler e escrever corretamente 

palavras com marcas de nasalidade 

(til, m, n);

e) Escrever palavras, frases, textos 

curtos nas formas imprensa e cursiva;

f) Segmentar corretamente as 

palavras ao escrever frases e textos;

g) Usar adequadamente ponto final, 
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ponto de interrogação e ponto de 

exclamação;

h) Ler e compreender com certa 

autonomia cantigas, letras de canção, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade;

i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 

em meio impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch;

b) Ler e compreender, com 

autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções de 

montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a ser 

seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto;

c) Ler e compreender, com 

autonomia, variados gêneros textuais, 

do campo da vida cotidiana, com 

expressão de sentimentos e opiniões, 

de acordo com as convenções do 

gênero considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto;

d) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade 

adequado;

e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

do cantinho de leitura da sala de aula 

e/ou disponíveis em meios digitais 

para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 

colegas sua opinião, após a leitura;

f) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global;

g) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos;

h) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, 

com base no contexto da frase ou do 

texto;

i) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, 

explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos visuais e 

sonoros.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 

Alfabetização, todos os alunos devem 

ter consolidado as capacidades 

referentes à leitura e à escrita 

necessárias para expressar-se, 

comunicar-se e participar das práticas 

sociais letradas e ter desenvolvido o 

gosto e apreço pela leitura.

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

os alunos devem compreender e 

utilizar o sistema de numeração, 

dominar os fatos fundamentais das 

quatro operações, realizar cálculos 

mentais, dominar conceitos básicos 

relativos a grandezas e medidas, 

espaço e forma e resolver operações 

matemáticas com autonomia. Ao final 

de cada ano de escolaridade, 

conforme Proposta Curricular 

Municipal, todos os alunos deverão ser 

capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 

contextos em que se encontram 

(indicador de quantidade, código de 

identificação ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas);

b) Contar de maneira exata ou 

aproximada utilizando diferentes 

estratégias;

c) Contar a quantidade de objetos de 

coleções até 100 (cem) unidades e 

apresentar o resultados por registros 

verbais e simbólicos;

d) Reconhecer valores de moedas e 

cédulas do Sistema Monetário 

Brasileiro;

e) Descrever, comparar e classificar 

figuras planas por características 

comuns;

f) Descrever a localização de pessoas 

e objetos no espaço em relação a sua 

própria posição, utilizando termos: 

direita, esquerda, em frente e atrás;

g) Resolver problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e 

subtração (juntar, acrescentar, separar 

e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

naturais até a ordem de centenas com 

e sem suporte da reta numérica;

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 3 (três) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

c) Composição e decomposição de 

números até 999;

d) Resolver e elaborar problemas de 

adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 

acrescentar, separar e retirar o dobro, 

metade e triplo); com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais;

e) Reconhecer, comparar e nomear 

figuras geométricas planas e espaciais 

com características comuns;

f) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo (uso do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e analógicos 

e ordenação de datas);

g) Reconhecer e fazer equivalência de 

valores de moedas e cédulas do 

Sistema Monetário Brasileiro;

h) Coletar, classificar e representar 

dados em tabelas simples e dupla 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 4 (quatro) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

b) Composição e decomposição de 

números até 9999;

c) Utilizar diferentes procedimentos 

de cálculo mental e escrito para 

resolver problemas significativos de 

adição, subtração e multiplicação com 

números naturais;

d) Utilizar reta numérica para ordenar 

números naturais e fazer cálculos de 

adição, subtração e multiplicação;

e) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);

f) Resolver e elaborar problemas de 

divisão de um número natural por 

outro até 10;

g) Significado de metade, terça e 

quarta parte;

h) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco, retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

objetos no mundo físico e nomear 

essas figuras;

 i) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas 

mais usuais, bem como os diversos 

instrumentos de medida;

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo, utilizando relógios, 

analógico e digital, para informar os 

horários de início e término da 

realização de uma atividade e sua 

duração;

k) Reconhecer a relação entre 

hora/minutos e minutos/segundos;

 l) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a comparação e a 

equivalência, de valores monetários 

do Sistema Brasileiro, em situações de 

compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 6º - Na operacionalização do Ciclo 

de Alfabetização, devem ser 

observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

garantam a aprendizagem e a 

recuperação das dificuldades no 

processo de construção do 

conhecimento;

II – A sistematização dos recursos do 

código da leitura e escrita e seus 

princípios organizadores, a fim de que 

os estudantes atinjam a condição de 

letramento;

III – A avaliação processual, formativa, 

participativa, contínua, cumulativa e 

diagnóstica, numa visão formativa;

IV- A utilização de instrumentos e 

procedimentos avaliativos sob uma 

perspectiva qualitativa, por meio de 

observação, registro descritivo e 

reflexivo, além dos valores, notas ou 

conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

deve observar aos seguintes 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 

participativa, formativa e cumulativa, 

de forma a possibilitar tomada de 

decisões para redimensionamento, se 

necessário, da ação pedagógica;

II – Superar a prática tradicional que se 

limita a observar apenas os resultados 

finais traduzidos em notas ou 

conceitos para verificação de 

conhecimentos em caráter 

classificatório;

III – Superar a simples verificação de 

rendimento utilizando instrumentos e 

procedimentos de observação, 

acompanhamento contínuo, registro e 

reflexão permanente sobre o processo 

de ensino aprendizagem, adaptando-o 

às diferentes necessidades, estilos e 

possibilidade de expressão e 

compreensão dos alunos;

IV – Constituir-se em momento 

privilegiado e necessário para a 

construção do planejamento e das 

ações pedagógicas;

V – Permear todo o processo de 

ensino aprendizagem de modo a 

oportunizar o conhecimento do 

potencial do aluno, suas variações de 

desempenho escolar, evitando 

comparações e competição em 

relação a outros alunos.

§1º - O processo de avaliação dos 

estudantes do Ciclo de Alfabetização 

será registrado através de Parecer  

Descritivo do aluno,  serão 

consolidados instrumentos objetivos 

que subsidiarão esse registro 

avaliativo do aluno.

§2º- O processo de avaliação dos 

estudantes ao final do Ciclo de 

Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 

escolaridade, será realizado através 

do registro da nota e será resultado do 

somatório dos DIVERSOS 

INSTRUMENTOS (mínimo de três) 

aplicados ao longo dos bimestres, 

junto com uma ficha em que se 

identifique os direitos de 

aprendizagem adquiridos a cada 

bimestre, de modo que ano final do 4º 

(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

resultado do estudante deverá ser 

expresso através da média de notas 

obtidas  durante os bimestres e um 

parecer que registre os direitos de 

aprendizagem consolidados ao final 

do ciclo.

§3º - Os casos excepcionais se 

caracterizarão quando o estudante 

estagnar em seu processo de 

aprendizagem, considerando os 

direitos previstos para o ano de 

escolaridade. 

Art. 8º - A promoção dos alunos deve 

estar vinculada a aprendizagem. As 

unidades escolares deverão com suas 

equipes pedagógicas construir 

estratégias de ensino diversificadas a 

fim de recuperar os alunos que por 

algum motivo, apresentarem 

dificuldades no seu processo de 

construção do conhecimento em cada 

ano de escolaridade.

Art. 9º - No caso de retenção esta 

estagnação deverá ser comprovada 

através de diversos instrumentos; 

atividades desenvolvidas pelo aluno 

ao longo do processo, análise dessas 

atividades, encaminhamentos a 

serviços especializados, registros de 

reuniões com responsável e outros 

documentos que possam comprovar a 

necessidade do aluno permanecer no 

mesmo ano de escolaridade para 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

direitos de aprendizagem. 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

conter as estratégias de recuperação 

e/ou reforço escolar a serem 

oferecidos pelo professor, junto com a 

Equipe Pedagógica; destacando os 

Direitos de Aprendizagem que o 

estudante não conseguiu se apropriar. 

Essa documentação deverá ser 

arquivada junto a documentação do 

aluno.

§2º – Caso o aluno retido tenha 

necessidades educacionais especiais 

caberá uma avaliação da equipe 

técnico-pedagógica e da equipe de 

Educação Inclusiva, a fim de realizar 

uma análise da situação junto ao 

professor. 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

Sequencial de Alfabetização ocorrerá 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

atingido as mínimas condições 

necessárias para o prosseguimento de 

estudos nos anos seguintes de 

escolaridade.

Art. 11 - No caso de retenção de alunos 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade 

do Ensino Fundamental, a Unidade 

Escolar deverá, juntamente, com a sua 

equipe pedagógica (Coordenador 

Pedagógico, Professor e Diretor) e a 

Coordenação Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, 

elaborar avaliação e plano de ação a 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 

alfabetizador, o professor que atua no 

1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 

(terceiro) anos de escolaridade do 

Ensino Fundamental. A formação 

continuada dos professores 

alfabetizadores será um eixo 

estruturante para o entendimento do 

processo de alfabetização e garantirá 

o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre alfabetização, 

interdisciplinaridade e inclusão como 

princípio fundamental do processo 

educativo terá seus enfoques os 

processos instrumentais como plano 

de aula, as sequências didáticas e a 

avaliação diagnóstica entre outros, 

bem como, estratégias que viabilizem 

ao aluno aprender com efetividade.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 

de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira - 

Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                    

Jacqueline Carneiro Leal

Alessandra do Nascimento Celestino

PARECERES

Parecer CME/PS nº 01/2018

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Regimento Escolar da 

Rede Municipal para sua validação.

 Paraíba do Sul, 02 de abril de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Regimento Escolar da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 8º 

§2º - ALTERAR O TEXTO: passando a 

ressaltar que nas turmas de Maternal a 

Creche III haja no máximo 25 alunos 

por sala (de acordo com espaço físico) 

e que o número de monitores seja 

compatível ao número de alunos de 

cada sala para que aconteça um 

atendimento adequado às crianças. 

Tudo isso, em consonância com o 

Parecer 17/2012 do CNE:

No caso de agrupamento de crianças 

da mesma faixa etária, recomenda-se 

a proporção de: 

I - seis a oito crianças por professor, 

no caso de crianças de até um ano; 

II - quinze crianças por professor, no 

caso de crianças de dois e três anos; 

III - vinte crianças por professor, no 

caso de crianças de quatro e cinco 

anos.

§3º - INCLUIR NO TEXTO - Nas escolas 

regulares que contemplem a 

Educação Infantil (Pré-Escola), que 

tenham classes multisseriadas ou não, 

que seja oferecido a cada sala um 

monitor para atender às demandas de 

banheiro, merenda, mal estar etc.

- Artigo 14, §1º – ALTERAR O TEXTO – 

Incluir a disciplina Inglês como 

OBRIGATÓRIA, no Regimento consta 

como diversificada.

- Artigo 83 – ALTERAR O TEXTO –  

Porque a deliberação mencionada no 

artigo, não condiz com o enunciado 

do mesmo. A deliberação adequada 

seria Del. 14/2015

- Artigo 91 – ADEQUAR O TEXTO – O 

fato mencionado no caput do referido 

artigo não tem relação com a 

deliberação citada.

- Artigo 101 – INCLUIR NO TEXTO –  

Que a retenção somente ao final do 

referido ciclo, ou seja, no 3º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, 

caso não tenham sido alcançadas as 

condições necessárias para o 

prosseguimento dos estudos. Essa 

avaliação tem que assumir forma 

processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica.

- Artigo 110 – ALTERAR O TEXTO – O 

resultado da recuperação paralela é 

bimestral e não semestral.

- Artigo 112 – ALTERAR O TEXTO – A 

recuperação paralela substitui um 

instrumento avaliativo, devendo as 

notas serem somadas e divididas 

novamente. Exemplo: 

avaliação 1 -  NOTA – 5  ,  

avaliação 2  - NOTA – 3                            

avaliação 3 – NOTA – 2

TOTAL – 10 : 3 =   MÉDIA – 3,5

A recuperação será feita e substituirá 

a nota de um instrumento avaliativo

avaliação 1 – NOTA – 5

avaliação 2 – NOTA – 3                               

recuperação – NOTA - 7

TOTAL -  15             MÉDIA - 5    

- Artigos 114, 115 e 116 – EXCLUIR –  Sob 

a justificativa de não haver no 

município recuperação final, sendo 

ofertada a recuperação bimestral, ou 

seja, a recuperação paralela.

- Artigo 164 – Haverá somente 2 tipos 

de advertência: a oral e a escrita para 

respaldar as ações, devendo ser todas 

as ações documentadas.

Advertência oral – art. 164, II, alíneas – 

A, B, C.

Advertência escrita – art. 164, II, 

alíneas – D, E, F e art. 164, III – todas as 

alíneas, exceto a C e a H que podem 

ser EXCLUIDAS, por estarem 

contempladas no art. 164, V e suas 

respectivas alíneas.

- No artigo 164 – CORRIGIR NO TEXTO 

– há 2 incisos “V” no art. 164, o certo 

seria V e VI.

- No artigo 164, V - EXCLUIR DO 

TEXTO – nesse dispositivo é feita 

menção ao Decreto 10.623/77, que 

não tem ligação com o texto 

apresentado.

- No art. 164, IV – EXCLUIR DO TEXTO 

essa passagem: – “Caberá recurso no 

prazo de 03 (três) dias ao próprio 

diretor (a) do estabelecimento, que 

deliberará em igual prazo, reformando 

ou mantendo a decisão. Neste último 

caso, não se admite novo recurso.” 

Partimos do pressuposto que se 

houve advertência escrita, a família já 

foi chamada a escola e teve ciência do 

ocorrido, podendo no momento 

apresentar o princípio da ampla 

defesa e do contraditório.

- Artigo 164  – INCLUIR NO TEXTO – 

em caso de reincidência na 

advertência escrita, o aluno poderá ser 

suspenso por até 3 (três) dias, sendo 

os familiares e o Conselho Tutelar 

acionados para ciência do fato.  

Havendo novas reincidências, após 

realizadas todas as etapas anteriores, 

a escola aconselhará  a família a 

buscar uma escola que seja mais 

adequada a realidade do aluno.

- Artigo 167 e 170 – EXCLUIR DO 

TEXTO as menções as deliberações de 

Três Rios.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação. 

Paraíba do Sul, 21 de agosto de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Sistema Municipal Ensino de Paraíba 

do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 25 

Revisão e alteração do caput e do 

parágrafo único, uma vez que, o que 

está transcrito, não se encontra em 

conformidade com a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADIN 4439/DF, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Segundo a decisão do pleno do STF 

ficou estabelecido, por maioria dos 

votos dos ministros (6 x 5), que o 

ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras pode ter natureza 

confessional, ou seja, vinculado às 

diversas religiões. Sendo assim:

“Competirá ao Estado, em 

observância ao princípio da igualdade, 

estabelecer regras administrativas 

gerais que permitam a realização de 

parcerias voluntárias sem 

transferências de recursos financeiros, 

em regime de mútua cooperação com 

todas as confissões religiosas que 

demonstrarem interesse, para a 

consecução do dispositivo 

constitucional, em termos 

semelhantes aos previstos na Lei 

13.204, de 14 de dezembro de 2015.”

“Não se diga que a realização dessas 

parcerias voluntárias é inexequível, 

pois bastará às respectivas Secretarias 

de Educação realizarem prévio 

chamamento público para 

cadastrarem as confissões religiosas 

interessadas. Posteriormente, no 

período de matrícula da rede pública, 

deverão ser ofertadas as diversas 

possibilidades para que os alunos ou 

seus pais/responsáveis legais, 

facultativamente, realizem 

expressamente sua opção entre as 

várias confissões ofertadas ou pela 

não participação no ensino religioso. 

Com a demanda definida, o Poder 

Público poderá estabelecer os 

horários, preferencialmente nas 

últimas aulas do turno, para que haja a 

liberação daqueles que não 

pretendam participar, utilizando-se, 

inclusive, de rodízios de períodos, se 

assim for necessário afirmando a 

constitucionalidade do ensino 

religioso confessional como disciplina 

facultativa dos horários normais das 

escolas públicas de ensino 

fundamental.”

Desta forma, é de fundamental 

relevância a adequação do Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

as diretrizes emanadas pelo Supremo 

Tribunal Federal.

- Artigo 26

Alteração da numeração da 

deliberação mencionada no caput do 

artigo. O certo seria Deliberação 

12/2014.

- Artigo 28, §3º

Alterar redação do referido parágrafo 

que se apresenta da seguinte forma:

§ 3º - O atendimento educacional é 

feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos 

educandos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de 

ensino regular.

Sendo nossa proposta:

§ 3º - A educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular.

Fundamentamos nossa proposta de 

alteração com base nas Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional 

Especial na Educação Básica e na 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação.

Paraíba do Sul, 04 de outubro de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido , 

em caráter de urgência, à Presidente 

do Conselho Municipal de Paraíba do 

Sul – RJ, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, para que fosse avaliado e 

concedido parecer sobre a Lei de 

Gestão Democrática, que irá instituir a 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores nas 

unidades escolares do Município de 

Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, sugeriu que tenha direito 

ao voto o aluno que na data da 

consulta pública já possua 12 (doze) 

anos completos. Segundo o 

entendimento do pleno, seria um 

momento oportuno para que a escola 

se consolide como espaço 

democrático e promova a inserção do 

aluno dentro desse contexto; para que 

ele exerça seu papel cidadão, através 

dos espaços de diálogos e discussões, 

sendo capaz de tomar decisões por si 

mesmo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 058/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX E 

EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 

ARMÁRIO VITRINE, GELADEIRAM 

CADEIRA EM AÇO, AR 

CONDICIONADO, BALDE A PEDAL, 

ARMÁRIO EM AÇO, ESTANTE EM 

AÇO, MESA DE ESCRITÓRIO, ESCADA 

COM 2 DEGRAUS, MESA DE EXAME E 

VENTILADOR DE TETO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais); CDDO DE CARMO 

COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no 

CBNPJ sob o nº 04.179.046/00014-70, 

para os itens: 02 R$ 1.400,00, 

perfazendo o total de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais); 04 R$ 

86,00, perfazendo o total de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais); 

10 R$ 270,00, perfazendo o total de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais); 

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 03 R$ 1.445,00, 

perfazendo o total de R$ 4.335,00 

(quatro mil trezentos e trinta e cinco 

reais); 05 R$ 2.390,00, perfazendo o 

total de R$ 2.390,00 (dois mil 

trezentos e noventa reais); 08 R$ 

350,00, perfazendo o total de R$ 

700,00 (setecentos reais); 09 R$ 

340,00, perfazendo o total de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta reais); 

INFONEW INFORMÁTICA LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 06 

R$ 683,00, perfazendo o total de R$ 

4.098,00 (quatro mil e noventa e oito 

reais); 07 R$ 115,00, perfazendo o total 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 174.968,00 (cento e setenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e 

oito reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

056/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

(quatro) Veículos da Marca 

Volkswagen Gol, 1.0, zero km, Flex, 

conforme Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 155.680,00 (cento 

e cinquenta e cinco mil seiscentos e 

oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

057/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: CDDO de Carmo 

Comércio e Prestação de Serviços 

Ltda-EPP

OBJETO: Fornecimento de 02 

Armários Vitrine, 05 Cadeiras em Aço, 

02 Escadas dois Degraus e 02 Mesas 

de Exames, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 37240001 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1170-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR TOTAL: R$ 6.270,00 (seis mil 

duzentos e setenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 03 

Geladeiras, 01 Aparelho de Ar 

Condicionado, 02 Estantes em Aço e 

02 Mesas para Escritório, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 8.105,00 (oito mil 

cento e cinco reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 06 Armário 

em Aço, 02 Baldes a Pedal e 

03Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 4.913,00 (quatro 

mil novecentos e treze reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 059/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-06, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 77.840,00 

(setenta e sete mil oitocentos e 

quarenta reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-06, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 77.840,00 (setenta 

e sete mil oitocentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 060/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 194.600,00 (cento 

e noventa e quatro mil e seiscentos 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 062/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS 

COMO: COMPUTADOR PORTÁTIL, 

TELEVISÃO 32”, ARQUIVO DE AÇO, 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 

COMPUTADOR, LONGARINA 3 

LUGARES, VENTILADOR DE TETO E 

GELADEIRA, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

27780001, com entrega após emissão 

da ordem de compra: LM 

TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.673.486/0001-42, 

para os itens: 01 R$ 2.520,00, 

perfazendo o total de R$ 10.080,00 

(dez mil e oitenta reais; SPACE 

INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 02 R$ 1.075,00, 

perfazendo o total de R$ 5.375,00 

(cinco mil trezentos e setenta e cinco 

reais); 04 R$ 1.300,00, perfazendo o 

total de R$ 24.700,00 (vinte e quatro 

mil e setecentos reais); 08 R$ 1.339,00, 

perfazendo o total de R$ 5.356,00 

(cinco mil trezentos e cinquenta e seis 

reais); INFONEW INFORMÁTICA 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 03 

R$ 395,00, perfazendo o total de R$ 

1.580,00 (mil quinhentos e oitenta 

reais); 05 R$ 2.310,00, perfazendo o 

total de R$ 18.480,00 (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta reais), 06 R$ 

215,00, perfazendo o total de R$ 

3.655,00 (três mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), 07 R$ 147,00, 

perfazendo o total de R$ 882,00 

(oitocentos e oitenta e dois reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 70.108,00 (setenta mil cento e oito 

reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

062/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA:LM Telecomunicações, 

Comércio e Serviços Eireli-ME

OBJETO: Fornecimento de 04 

Computadores Portáteis, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 10.080,00 (dez mil 

e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0038.1.001–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

063/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 05 

Televisores 32”, 19 Aparelho de Ar 

Condicionado e 04Geladeiras, 

conformeEmenda Parlamentar Nº 

27780001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 35.431,00 (trinta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

064/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

Arquivos de Aço, 08 Computadores, 17 

Longarinas de 03 lugares e 06 

Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 24.597,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e noventa e sete 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde



reunião do pleno, é discutir e validar a 

Lei de Gestão Democrática, que está 

sendo construída para implementação 

no último trimestre de 2018. Passou a 

palavra a Ana Rodrigues, que relatou 

como a comissão foi criada em 2017 

para que se levantassem dados, por 

meio de pesquisas a legislações de 

outros municípios para inserir ao 

nosso; propondo a leitura do 

documento por elas preparado, para 

que os conselheiros pudessem fazer 

seus apontamentos, sugestões e 

indagações. A primeira consideração 

feita foi sobre o artigo 4º, V que traz 

que só poderá ser candidato ao cargo 

de diretor e vice-diretor quem “tenha 

obtido resultado igual ou superior a 

70% (setenta por cento) nas duas 

últimas Avaliações de Desempenho” 

da Rede Municipal. A conselheira 

Sabrina Albino propôs que a avaliação 

de desempenho do diretor seja 

realizada dentro da unidade escolar 

pelo funcionalismo e não pela equipe 

da Secretaria Municipal de Educação, 

visto que são os funcionários que 

lidam diretamente, participando da 

rotina escolar, juntamente com 

diretores e vice-diretores. Ana 

Rodrigues ponderou ser válida a 

alteração, desde que os critérios 

avaliados sejam objetivos; o que todos 

concordaram e destacaram que é o 

mais indicado. Dando sequência a 

leitura, sobre o mesmo artigo, foi 

pontuado que em seu inciso VIII, §1º 

que versa sobre “o candidato que 

esteja permutado cumprirá mínimo de 

40 h semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 25h semanais”; a conselheira 

Alessandra Celestino alegou que o fim 

da permuta e, consequente redução 

da jornada de trabalho do diretor, 

trará prejuízos a escola, que ficará 

parcialmente sem a presença de um 

diretor na unidade. Sugerindo assim, 

que seja pactuado e documentado, 

entre os entes que celebram o acordo, 

que a permuta, obrigatoriamente, 

deverá se manter até o final do 

mandato do diretor. Ainda sobre o art. 

4º, VIII,§ 3º que diz: “O profissional que 

tiver uma (01) matrícula terá o direito 

de receber Dedicação Exclusiva para 

cumprir as 40 horas semanais”. 

Alessandra sugeriu a existência de 

uma gratificação fixa para a função de 

diretor, alegando que o impacto 

financeiro seria menor. Visto que o 

próprio termo “dedicação exclusiva” é 

inadequado. Sua colocação gerou 

várias ponderações entre o grupo, 

tentando valorar o que seria uma 

gratificação justa para o desempenho 

desta atividade, uma vez que requer

assumir muitas responsabilidades. 

Sabrina ponderou se não seria 

possível dar somente a gratificação de 

direção às diretoras gerais. Enquanto 

que as vice-diretoras ou adjuntas 

poderiam: 1- não receber nenhum 

adicional, ou seja, trocariam somente a 

atuação na sala de aula para a função 

de vice-direção; 2- receber uma 

gratificação menor. Visto que, é 

necessária a redução de custos pela 

Seduc. Jaqueline Carneiro ressaltou 

que, principalmente, nas escolas da 

zona rural é importante a figura do 

vice-diretor, já que muitas vezes o 

diretor geral se ausenta da unidade 

escolar para atender demandas da 

Secretaria de Educação, o que acaba 

por demandar tempo, devido a 

distância. A também conselheira e 

Secretária de Educação, Neila 

Bouzada, argumentou que está sendo 

feito um estudo por parte da 

Secretaria de Educação para tentar 

majorar essa gratificação sem 

comprometer as finanças; solicitou 

que avançássemos com as discussões 

no próximo encontro. Como a reunião 

já estava por findar, todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades até o próximo encontro. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, cinco de junho de dois 

mil e dezoito.

Ao décimo segundo dia do mês de 

junho de dois mil e dezoito, às 

quatorze horas, conforme convocação 

prévia, no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul, foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seg uintes 

conselheiros titulares: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e Alessandra do 

Nascimento Celestino. Além dos 

presentes citados acima, também 

participaram da reunião, os membros 

da comissão responsável pela lei que 

institui o processo de consulta pública 

para escolha de diretores e 

vice-diretores das unidades escolares 

da Rede Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa e a coordenadora 

pedagógica, Ana Ferreira Rodrigues. 

Iniciou-se a reunião com a Presidente 

Djenaine Sibyl retomando o encontro 

anterior. Passou a palavra a Ana 

Rodrigues para que continuasse a 

fazer a leitura do documento; dando 

sequência a proposta. Avançando nas 

discussões, Alessandra Celestino 

sugeriu que no art. 8º, III e IX (anexo I) 

fosse ampliado o prazo fixado pela 

Comissão Organizadora dar resposta 

ao recurso do candidato quanto ao 

deferimento ou indeferimento da 

inscrição. O que foi acatado por todos 

os presentes. Ao aprofundarmos o 

diálogo a respeito do capítulo: “Da 

Constituição da Comunidade Escolar”, 

muitos apontamentos foram feitos. A 

conselheira Alessandra ressaltou que 

a proposta restringe o número de 

alunos com direito ao voto, já que na 

referida lei, somente alunos e 8º e 9º 

ano teriam direito de manifestar sua 

vontade; os demais alunos seriam 

representados por seus pais ou 

responsáveis. Jaqueline Carneiro 

concordou com o posicionamento e 

acrescentou que, tendo o aluno 

manifestado sua vontade, o 

pai/responsável por este não teria 

direito

ao voto. Para ela, somente no caso dos 

alunos não votantes os 

pais/responsáveis teriam direito ao 

voto. O que também ficou pacificado. 

Sendo assim, propôs-se a 

reformulação do capítulo e inserção 

de um parágrafo único para definir 

quem seria considerado responsável 

pelo aluno: aquele que tivesse 

assinado a ficha de matrícula na 

unidade escolar. Ana Rodrigues fez as 

anotações pertinentes e deu 

prosseguimento na leitura. Ao chegar 

ao artigo 14, muitas colocações foram 

feitas. Primeiramente, a conselheira 

Jaqueline ponderou que não pode ser 

adotado somente o critério 

quantitativo (ter mais de 250 alunos) 

para definir se a unidade escolar terá 

direito a um vice-diretor. Segundo ela, 

as peculiaridades devem ser 

observadas; já que, alcançar 250 

alunos na zona rural não é comum. 

Somado a isso, a distância física, que 

existe entre as unidades da zona rural 

e a Secretaria de Educação, faz com 

que haja necessidade de se ter a 

presença de um vice; para que a 

unidade não fique descoberta, ou seja, 

sem um responsável. Novamente, a 

questão orçamentária veio em voga. 

Segundo Ana Rodrigues, reduzir o 

quantitativo de alunos, para que a 

escola tenha direito ao vice-diretor, 

trará custos elevados. Neila Bouzada 

reiterou essa situação apresentada 

por Ana e, se posicionando enquanto 

Secretária de Educação, disse que 

essa é uma preocupação atual. 

Sabrina Albino sugeriu que se 

estabeleça uma gratificação fixa e 

com valores atualizados para a função 

de diretor. Alessandra concordou com 

ideia e disse que o mesmo princípio se 

aplica no Estado. Jaqueline discordou 

alegando que a gratificação não é tão 

interessante financeiramente quanto a 

dedicação exclusiva, e que isso pode 

levar as pessoas a não quererem se 

candidatar ao cargo. Alessandra e 

Sabrina pontuaram que a dedicação 

exclusiva sai mais cara que a 

gratificação e acaba por onerar mais. 

As discussões seguiram e ao chegar 

ao art. 21 e 22 novos apontamentos 

ocorreram. Alessandra Celestino 

colocou que tem que ser dado peso 

diferente as representatividades, já 

que o número de pais é superior ao de 

funcionários; devendo ter 

proporcionalidade nos votos; sendo 

necessário reformular tal dispositivo. 

Ana Rodrigues considerou plausível a 

colocação e prometeu fazer 

alterações para regulamentar da 

melhor forma. Mais uma vez, a reunião 

já estava por findar, e todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, doze de 

junho de dois mil e dezoito.

Ao décimo dia do mês de julho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação, 

sob a Presidência de Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Ao décimo dia do mês de abril 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 , não foi 

possível realizar a reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação por falta de quórum. 

Estavam presentes somente a 

Presidente, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, e a conselheira, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino; além das 

representantes do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do RJ – 

SEPE – Paraíba do Sul, Natália Alves 

Oliveira e Fernanda Aparecida 

Medeiros. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, dez de 

abril de dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de maio 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 reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros efetivos: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino e Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles; além 

da representante do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da 

Educação do RJ – SEPE – Paraíba do 

Sul, Natália Alves Oliveira. Os 

conselheiros discutiram e deliberaram 

sobre a seguinte pauta: 1) Retificação 

da numeração das deliberações 

cronologicamente; 2) Discussão sobre 

a interpretação dada ao art. 8º do 

Regimento Interno do CME - Paraíba 

do Sul . 3) Proposições a Secretaria de 

Educação; 4) Convite ao CME – 

Paraíba do Sul à eleição da 

Presidência da Regional Sudoeste I. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl ressaltando que é 

extrema importância a participação e 

assiduidade dos membros deste 

conselho às reuniões. A representante 

sindical, Natália Alves, pediu a palavra 

para fazer uma colocação sobre a 

participação popular nos conselhos. 

Segundo ela, em um evento em que 

participou, pediu orientações acerca 

do tema a Fernando Uchoa; que a 

informou que a participação dos 

cidadãos é aberta e o direito a fala 

também. A presidente, Djenaine Sibyl, 

disse concordar plenamente com isso  

e salientou que a finalidade dos 

conselhos é justamente essa, ser 

plural; onde todos possam expressar 

suas opiniões. Entretanto, segundo 

Djenaine, as colocações não podem 

ser feitas aleatoriamente, há que se ter 

um momento específico, para que os 

debates não percam seu sentido. E é, 

justamente, para saber o momento em 

que essa participação deva se 

concretizar, que a Secretária do 

Conselho Municipal, Sabrina Albino e a 

presidente Djenaine Sibyl, fizeram um 

levantamento nos Regimentos 

Internos nos demais conselhos da 

Regional Sudoeste I para elucidar essa 

questão. Como esses conselhos 

também não fazem uma abordagem 

restritiva desse aspecto em seus 

ordenamentos, o CME – Paraíba do Sul 

segue em busca de uma solução que 

atenda a pluralidade; solicitando a 

própria Natália, que busque junto a 

sua fonte, aparato legislativo que 

respalde nossas ações. Findada a 

participação da Natália, retomaram a 

discussão da pauta. A Secretária 

Executiva, Sabrina Albino, apresentou 

aos demais conselheiros a 

necessidade de retificação na 

numeração cronológica das 

deliberações, já que anteriormente 

houve um erro interno e

há duas deliberações com mesma 

numeração, precisando reajustá-las 

para nova publicação. Essa 

modificação foi aprovada por 

unanimidade pelos membros. Em 

sequência, foi feita a leitura no art. 8º 

do Regimento Interno do Conselho 

Municipal para que fossem feitas 

considerações quanto à interpretação 

do mesmo; o Presidente só deveria 

votar em caso de desempate ou em 

todos os casos. Ficou decidido 

também, por unanimidade, manter a 

redação do dispositivo. Observando 

ainda o Regimento Interno e visando 

reunião após as 16 horas por questões 

pessoais. Além dos presentes citados 

acima, também participaram da 

reunião os membros da comissão 

responsável pela lei que institui o 

processo de consulta pública para 

escolha de diretores e vice-diretores 

das unidades escolares da Rede 

Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa, a coordenadora pedagógica, 

Ana Ferreira Rodrigues e a 

supervisora, Cristiane da Costa 

Quintela do Nascimento Oliveira. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl apresentando a 

comissão acima citada e destacando 

que o objetivo da presença desta, na 

dar maior efetividade as sessões do 

pleno, a conselheira, Sabrina Albino, 

sugeriu revisar o quórum do Conselho, 

visto o desligamento de um dos 

membros. Sendo assim, depois de 

discutido o assunto, todos os 

conselheiros aprovaram alterar o 

quórum das sessões ordinárias para a 

presença de 1/3 de seu corpo efetivo. 

Dando continuidade, no uso de sua 

atribuição propositiva, esse Conselho 

vem sugerir a Secretaria de Educação 

que, nos dias de formação e/ou 

capacitação, os profissionais da 

Educação envolvidos possam sair mais 

cedo de suas atividades laborais para 

conseguirem chegar mais cedo, para 

que alcancem maior produtividade. 

Sugestionou também, que as turmas 

do 2º e 3º período integral possam ter 

a mesma rotina pedagógica que as 

turmas de turno parcial, visto que o 

trabalho pedagógico fica restrito a um 

curto espaço de tempo em função da 

rotina diária de cuidados da creche. As 

duas sugestões foram aprovadas por 

unanimidade pelo pleno. Foi feita, 

então, a leitura do item quatro da 

pauta, Djenaine convidou a todos os 

membros presentes para a eleição da 

Presidência da Regional da Sudoeste I, 

que aconteceria em Paty do Alferes, 

no dia oito de maio de dois mil e oito. 

Somente a Presidente e a conselheira 

Sabrina Albino se manifestaram em ir. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de maio de dois 

mil e dezoito.

Ao quinto dia do mês de junho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

presentes os seguintes conselheiros 

efetivos: Jacqueline Carneiro Leal, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada e 

Alessandra do Nascimento Celestino. 

O conselheiro, Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira, só chegou à 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Os conselheiros 

discutiram e deliberaram sobre a 

seguinte pauta: 1) Discussão e

considerações sobre o Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ. Iniciou-se a reunião com a 

Presidente, Djenaine Sibyl, fazendo a 

leitura em voz alta do documento para 

que, os apontamentos e ajustes, se 

necessários, fossem feitos. As 

intervenções sugeridas por este pleno 

foram nos artigos 26, caput e 28, §3º. 

No primeiro, para que retifiquem a 

numeração da deliberação 

mencionada no caput e, no segundo, 

para que seja feita alteração da 

redação do dispositivo. Desta forma, 

após findar o estudo do documento, 

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, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dez de julho de dois mil 

e dezoito.

 Ao décimo quarto dia dia do mês de 

agosto 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 , não foi possível  

realizar a reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação 

por falta de quórum. Estavam 

presentes somente a Presidente, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 

conselheira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze 

de agosto de dois mil e dezoito.

Ao décimo primeiro dia do mês de 

setembro 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 reunião 

ordinária do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Alessandra 

do Nascimento Celestino. Os 

conselheiros discutiram e revisaram a 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização, a pedido da Secretária 

de Educação, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada. A presidente, Djenaine Sibyl, 

explicitou que o documento, a ser 

apresentado ao pleno, na data de hoje, 

foi fruto de pesquisas, levantamentos 

e estudos feitos por ela, Djenaine, e 

pela conselheira, Sabrina. Estudo este, 

que ainda está em sua fase inicial; que 

ganhará corpo e se consolidará a 

partir das discussões e apontamentos 

do conselho. Iniciou assim, a leitura do 

material. Djenaine salientou que o 

objetivo de revisarmos a antiga 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização é torná-la mais atual, 

direta e concreta; para que o processo 

de alfabetização possa se tornar 

eficaz. Todos os conselheiros 

concordaram que esse é o grande 

interesse do pleno; possibilitar que a 

Educação Municipal de Paraíba do Sul 

possa crescer, se consolidar e alcançar 

grandes resultados. Desta forma, 

Alessandra e Jacqueline sugeriram 

alterações pontuais na deliberação e a 

mesma foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, onze de setembro de 

dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de outubro de 

dois mil e dezoito, às dezessete horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino,  Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e  Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Além dos 

presentes citados acima, também 

participou da reunião a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles.  A 

Secretária de Educação e também 

conselheira, Neila Bouzada, pediu a 

palavra logo no início da sessão para 

explicitar o que motivou o 

agendamento desse encontro. 

Segundo ela, é necessário que o pleno 

possa dar seu parecer sobre o projeto 

de lei que institui o processo de 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores das 

unidades escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul; para que, na 

sequência, pudesse levar à Câmara 

Municipal para tramitação, avaliação e 

aprovação.  Realizou, desta forma, a 

leitura da referida lei; que transcorreu 

tranquilamente, sem grandes 

interferências. Alessandra Celestino 

sugeriu que fosse acrescentado, como 

arcabouço jurídico da lei, o Regimento 

Interno dos Servidores, o que foi 

aceito por todos. Sabrina Albino e 

Alessandra Celestino propuseram que 

seja considerada, na lei, a 

possibilidade do aluno que possua 12 

(doze) anos completos, na data da 

consulta pública, possa exercer o 

direito ao voto; uma vez que, isso nada 

mais é do que o exercício e vivência da 

cidadania. O referido documento já 

passou por 2 (duas) sessões desse 

pleno para que considerações, ajustes, 

adequações e correções fossem 

tecidas. Sendo assim, ele retornou à 

Comissão responsável e, só agora, no 

dia de hoje, retornou as mãos do CME 

para avaliação final. Desta forma, após 

findar o estudo do mesmo, os 

apontamentos finais foram feitos por 

meio de parecer técnico deste 

colegiado, para que ele seja devolvido 

à Secretaria Municipal de Educação. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de outubro de 

dois mil e dezoito.

O Exmo. Sr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, convoca todos os 

motoristas de táxis e motoristas 

auxiliares a participarem da reunião 

que será realizada no dia 29 de 

outubro de 2018, segunda-feira, às 

10:30 horas no auditório da Prefeitura, 

sito à Rua visconde da Paraíba, nº 11.

O assunto principal da reunião será o 

recadastramento dos táxis, entre 

outros assuntos de interesse da classe 

taxista.

Paraíba do sul, 23 de outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS 

COMISSÕES DE LEVANTAMENTO E 

AVALIAÇÃO; DEPRECIAÇÃO E 

REVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E 

INSERVÍVEIS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, 

previstas no artigo 95, da Lei Orgânica 

Municipal,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Nomear os membros da 

Comissão de Levantamento e 

Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, 

Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

MARILETE DA PIEDADE PAREDES 

Membros: 

ÂNTONIO CARLOS DOS SANTOS

ALOYSIO PIFANO PINTO

NOEMI REZENDE

JOSÉ MARIA DIONIZIO 

Art. 2º. Compete à Comissão de 

Levantamento de Avaliação: 

I-Verificação da localização física de 

todos os bens patrimoniais do 

Município; 

II- Avaliação do estado de 

conservação dos bens;

 III- Classificação dos bens passíveis de 

disponibilidade de uso; 

IV- Identificação dos bens 

pertencentes a outros órgãos e que 

ainda não foram transferidos para o 

Município;

 V- Identificação de bens permanentes 

eventualmente não tombados; 

VI- Identificação de bens patrimoniais 

não localizados; 

VII- Emissão de relatório final acerca 

das observações anotadas ao longo 

do processo do inventário, constando 

as informações quanto aos 

procedimentos realizados, à situação 

geral do patrimônio do Município e às 

recomendações para corrigir as 

irregularidades apontadas, assim 

como eliminar ou reduzir o risco de 

sua ocorrência futura, se for o caso; 

VIII- Realizar outras atividades 

correlatas.

Art. 3º. Nomear os membros da 

Comissão de Depreciação e 

Reavaliação Patrimonial de Bens 

Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

ANTÔNIO CÉSAR MARTINS SÉRCIO

Membros: 

CARLOS HENRIQUE ROCHA MENDES

IOHANA MATIAS PEREIRA

ALMIR DA SILVA ARLINDO

Art. 4º. Compete à Comissão de 

Depreciação e Reavaliação 

Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, 

Úteis e Inservíveis; 

I- Classificar os bens inservíveis 

(ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis 

e antieconômicos); 

II- Formar os lotes de bens conforme 

sua classificação e características 

patrimoniais;

III- Elaborar as informações para o 

ajuste contábil dos bens do Município, 

que é representado pelo registro das 

depreciações, vida útil econômica, 

valor residual, considerando o critério 

do valor justo dos bens móveis acordo 

com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público.

IV- Avaliar sucatas pertencentes ao 

Município;

V. Reavaliar bens móveis e imóveis 

pertencentes ao Município para fins 

contábeis; 

VI. Organizar, definir prazos e 

acompanhar e dar andamento dos 

Leiloes de Bens inservíveis do 

Patrimônio Publico que vierem a 

ocorrer. 

VII. Relacionar baixa de bens para 

ajuste de incorreções no cadastro do 

sistema patrimonial, com lei municipal 

específica; 

VIII. Emitir pareceres sobre a doação 

de bens móveis, permitida 

exclusivamente para fins de interesse 

social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência 

sócio-econômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação; 

IX. Avaliar bens imóveis para fins de 

locação, alienação, aquisição por meio 

de compra, permuta ou doação pela 

Administração Pública do Município, e 

ainda recebimento por dação em 

pagamento como forma de extinção 

de crédito tributário municipal. 

X- Elaborar relatório de conclusão, e 

encaminhá-lo a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, 

inclusive recomendado a baixa de 

bens inservíveis.

XI. A Divisão de Recursos Humanos do 

Município deverá solicitar certidão da 

Coordenação do Patrimônio de bens 

sob a responsabilidade de servidor 

municipal efetivo ou ocupante de 

cargo em comissão, previamente à sua 

exoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18 DE OUTUBRO 

DE 2018.

Estabelece normas e procedimentos 

para o desenvolvimento do Ciclo 

Sequencial de Alfabetização da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ

Art. 1º O Ciclo Sequencial de 

Alfabetização para o Sistema de 

Ensino do Município de Paraíba do 

Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 

ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 

nº07⁄2010, especificamente pelo 

artigo 30, a ser transcrito, com 

fundamento no parecer CNE/CEB 

nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental devem assegurar:

I – A alfabetização e o letramento;

II – O desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais Artes, a 

Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia;

III – A continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os 

prejuízos que a repetência pode 

causar no Ensino Fundamental como 

um todo e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo 

ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.

§ 1º - Mesmo quando o Sistema de 

Ensino ou Escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo 

Regime Seriado, será necessário 

considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 

não passível de interrupção, voltado 

para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 

§ 2º - Considerando as características 

de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aos professores adotar formas de 

trabalho que proporcionem maior 

mobilidade das crianças nas salas de 

aula e as levem a explorar mais 

intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, 

manuseando-os e explorando as suas 

características e propriedades.

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 

(seiscentos dias letivos) dedicados a 

inserção na cultura escolar, à 

aprendizagem da leitura e da escrita, à 

ampliação das capacidades de 

produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não 

familiares e à ampliação do universo 

de referências culturais dos alunos nas 

diferentes áreas do conhecimento.

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 

assegurar, a todas as crianças, um 

tempo diferenciado de convívio 

escolar e mais oportunidades de 

aprendizagem;

II – A urgência de uma política que dê 

ênfase ao processo de alfabetização e 

letramento dos alunos da rede pública 

de ensino;

III – A necessidade de orientar as 

escolas na organização e 

funcionamento do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

do Ciclo de Alfabetização os seguintes 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 

(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Ensino Fundamental.

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

que terão ingresso os alunos com 6 

(seis) anos de idade completos ou a 

completar até 31 (trinta e um) de 

março do ano em curso, terão suas 

atividades pedagógicas organizadas 

de modo a assegurar que, ao final de 

cada ano de escolaridade, conforme 

Proposta Curricular Municipal, todos 

os alunos na área da Linguagem sejam 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

recitá-lo na ordem das letras;

b) Conhecer os usos e funções sociais 

da escrita;

c) Reconhecer a separação das 

palavras, na escrita, por espaços em 

branco;

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 

letras em formato imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas;

e) Comparar palavras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais;

f) Escrever, espontaneamente ou por 

ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas 

que representem fonemas;

g) Ler palavras novas com precisão na 

decodificação, no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por 

memorização;

h) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor;

b) Ler e escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em posição 

átona em final de palavra);

c) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em 

todas as sílabas;

d) Ler e escrever corretamente 

palavras com marcas de nasalidade 

(til, m, n);

e) Escrever palavras, frases, textos 

curtos nas formas imprensa e cursiva;

f) Segmentar corretamente as 

palavras ao escrever frases e textos;

g) Usar adequadamente ponto final, 

ponto de interrogação e ponto de 

exclamação;

h) Ler e compreender com certa 

autonomia cantigas, letras de canção, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade;

i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 

em meio impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch;

b) Ler e compreender, com 

autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções de 

montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a ser 

seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto;

c) Ler e compreender, com 

autonomia, variados gêneros textuais, 

do campo da vida cotidiana, com 

expressão de sentimentos e opiniões, 

de acordo com as convenções do 

gênero considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto;

d) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade 

adequado;

e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

do cantinho de leitura da sala de aula 

e/ou disponíveis em meios digitais 

para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 

colegas sua opinião, após a leitura;

f) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global;

g) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos;

h) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, 

com base no contexto da frase ou do 

texto;

i) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, 

explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos visuais e 

sonoros.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 

Alfabetização, todos os alunos devem 

ter consolidado as capacidades 

referentes à leitura e à escrita 

necessárias para expressar-se, 

comunicar-se e participar das práticas 

sociais letradas e ter desenvolvido o 

gosto e apreço pela leitura.

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

os alunos devem compreender e 

utilizar o sistema de numeração, 

dominar os fatos fundamentais das 

quatro operações, realizar cálculos 

mentais, dominar conceitos básicos 

relativos a grandezas e medidas, 

espaço e forma e resolver operações 

matemáticas com autonomia. Ao final 

de cada ano de escolaridade, 

conforme Proposta Curricular 

Municipal, todos os alunos deverão ser 

capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 

contextos em que se encontram 

(indicador de quantidade, código de 

identificação ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas);

b) Contar de maneira exata ou 

aproximada utilizando diferentes 

estratégias;

c) Contar a quantidade de objetos de 

coleções até 100 (cem) unidades e 

apresentar o resultados por registros 

verbais e simbólicos;

d) Reconhecer valores de moedas e 

cédulas do Sistema Monetário 

Brasileiro;

e) Descrever, comparar e classificar 

figuras planas por características 

comuns;

f) Descrever a localização de pessoas 

e objetos no espaço em relação a sua 

própria posição, utilizando termos: 

direita, esquerda, em frente e atrás;

g) Resolver problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e 

subtração (juntar, acrescentar, separar 

e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

naturais até a ordem de centenas com 

e sem suporte da reta numérica;

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 3 (três) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

c) Composição e decomposição de 

números até 999;

d) Resolver e elaborar problemas de 

adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 

acrescentar, separar e retirar o dobro, 

metade e triplo); com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais;

e) Reconhecer, comparar e nomear 

figuras geométricas planas e espaciais 

com características comuns;

f) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo (uso do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e analógicos 

e ordenação de datas);

g) Reconhecer e fazer equivalência de 

valores de moedas e cédulas do 

Sistema Monetário Brasileiro;

h) Coletar, classificar e representar 

dados em tabelas simples e dupla 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 4 (quatro) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

b) Composição e decomposição de 

números até 9999;

c) Utilizar diferentes procedimentos 

de cálculo mental e escrito para 

resolver problemas significativos de 

adição, subtração e multiplicação com 

números naturais;

d) Utilizar reta numérica para ordenar 

números naturais e fazer cálculos de 

adição, subtração e multiplicação;

e) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);

f) Resolver e elaborar problemas de 

divisão de um número natural por 

outro até 10;

g) Significado de metade, terça e 

quarta parte;

h) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco, retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

objetos no mundo físico e nomear 

essas figuras;

 i) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas 

mais usuais, bem como os diversos 

instrumentos de medida;

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo, utilizando relógios, 

analógico e digital, para informar os 

horários de início e término da 

realização de uma atividade e sua 

duração;

k) Reconhecer a relação entre 

hora/minutos e minutos/segundos;

 l) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a comparação e a 

equivalência, de valores monetários 

do Sistema Brasileiro, em situações de 

compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 6º - Na operacionalização do Ciclo 

de Alfabetização, devem ser 

observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

garantam a aprendizagem e a 

recuperação das dificuldades no 

processo de construção do 

conhecimento;

II – A sistematização dos recursos do 

código da leitura e escrita e seus 

princípios organizadores, a fim de que 

os estudantes atinjam a condição de 

letramento;

III – A avaliação processual, formativa, 

participativa, contínua, cumulativa e 

diagnóstica, numa visão formativa;

IV- A utilização de instrumentos e 

procedimentos avaliativos sob uma 

perspectiva qualitativa, por meio de 

observação, registro descritivo e 

reflexivo, além dos valores, notas ou 

conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

deve observar aos seguintes 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 

participativa, formativa e cumulativa, 

de forma a possibilitar tomada de 

decisões para redimensionamento, se 

necessário, da ação pedagógica;

II – Superar a prática tradicional que se 

limita a observar apenas os resultados 

finais traduzidos em notas ou 

conceitos para verificação de 

conhecimentos em caráter 

classificatório;

III – Superar a simples verificação de 
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rendimento utilizando instrumentos e 

procedimentos de observação, 

acompanhamento contínuo, registro e 

reflexão permanente sobre o processo 

de ensino aprendizagem, adaptando-o 

às diferentes necessidades, estilos e 

possibilidade de expressão e 

compreensão dos alunos;

IV – Constituir-se em momento 

privilegiado e necessário para a 

construção do planejamento e das 

ações pedagógicas;

V – Permear todo o processo de 

ensino aprendizagem de modo a 

oportunizar o conhecimento do 

potencial do aluno, suas variações de 

desempenho escolar, evitando 

comparações e competição em 

relação a outros alunos.

§1º - O processo de avaliação dos 

estudantes do Ciclo de Alfabetização 

será registrado através de Parecer  

Descritivo do aluno,  serão 

consolidados instrumentos objetivos 

que subsidiarão esse registro 

avaliativo do aluno.

§2º- O processo de avaliação dos 

estudantes ao final do Ciclo de 

Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 

escolaridade, será realizado através 

do registro da nota e será resultado do 

somatório dos DIVERSOS 

INSTRUMENTOS (mínimo de três) 

aplicados ao longo dos bimestres, 

junto com uma ficha em que se 

identifique os direitos de 

aprendizagem adquiridos a cada 

bimestre, de modo que ano final do 4º 

(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

resultado do estudante deverá ser 

expresso através da média de notas 

obtidas  durante os bimestres e um 

parecer que registre os direitos de 

aprendizagem consolidados ao final 

do ciclo.

§3º - Os casos excepcionais se 

caracterizarão quando o estudante 

estagnar em seu processo de 

aprendizagem, considerando os 

direitos previstos para o ano de 

escolaridade. 

Art. 8º - A promoção dos alunos deve 

estar vinculada a aprendizagem. As 

unidades escolares deverão com suas 

equipes pedagógicas construir 

estratégias de ensino diversificadas a 

fim de recuperar os alunos que por 

algum motivo, apresentarem 

dificuldades no seu processo de 

construção do conhecimento em cada 

ano de escolaridade.

Art. 9º - No caso de retenção esta 

estagnação deverá ser comprovada 

através de diversos instrumentos; 

atividades desenvolvidas pelo aluno 

ao longo do processo, análise dessas 

atividades, encaminhamentos a 

serviços especializados, registros de 

reuniões com responsável e outros 

documentos que possam comprovar a 

necessidade do aluno permanecer no 

mesmo ano de escolaridade para 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

direitos de aprendizagem. 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

conter as estratégias de recuperação 

e/ou reforço escolar a serem 

oferecidos pelo professor, junto com a 

Equipe Pedagógica; destacando os 

Direitos de Aprendizagem que o 

estudante não conseguiu se apropriar. 

Essa documentação deverá ser 

arquivada junto a documentação do 

aluno.

§2º – Caso o aluno retido tenha 

necessidades educacionais especiais 

caberá uma avaliação da equipe 

técnico-pedagógica e da equipe de 

Educação Inclusiva, a fim de realizar 

uma análise da situação junto ao 

professor. 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

Sequencial de Alfabetização ocorrerá 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

atingido as mínimas condições 

necessárias para o prosseguimento de 

estudos nos anos seguintes de 

escolaridade.

Art. 11 - No caso de retenção de alunos 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade 

do Ensino Fundamental, a Unidade 

Escolar deverá, juntamente, com a sua 

equipe pedagógica (Coordenador 

Pedagógico, Professor e Diretor) e a 

Coordenação Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, 

elaborar avaliação e plano de ação a 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 

alfabetizador, o professor que atua no 

1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 

(terceiro) anos de escolaridade do 

Ensino Fundamental. A formação 

continuada dos professores 

alfabetizadores será um eixo 

estruturante para o entendimento do 

processo de alfabetização e garantirá 

o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre alfabetização, 

interdisciplinaridade e inclusão como 

princípio fundamental do processo 

educativo terá seus enfoques os 

processos instrumentais como plano 

de aula, as sequências didáticas e a 

avaliação diagnóstica entre outros, 

bem como, estratégias que viabilizem 

ao aluno aprender com efetividade.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 

de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira - 

Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                    

Jacqueline Carneiro Leal

Alessandra do Nascimento Celestino

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Regimento Escolar da 

Rede Municipal para sua validação.

 Paraíba do Sul, 02 de abril de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Regimento Escolar da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 8º 

§2º - ALTERAR O TEXTO: passando a 

ressaltar que nas turmas de Maternal a 

Creche III haja no máximo 25 alunos 

por sala (de acordo com espaço físico) 

e que o número de monitores seja 

compatível ao número de alunos de 

cada sala para que aconteça um 

atendimento adequado às crianças. 

Tudo isso, em consonância com o 

Parecer 17/2012 do CNE:

No caso de agrupamento de crianças 

da mesma faixa etária, recomenda-se 

a proporção de: 

I - seis a oito crianças por professor, 

no caso de crianças de até um ano; 

II - quinze crianças por professor, no 

caso de crianças de dois e três anos; 

III - vinte crianças por professor, no 

caso de crianças de quatro e cinco 

anos.

§3º - INCLUIR NO TEXTO - Nas escolas 

regulares que contemplem a 

Educação Infantil (Pré-Escola), que 

tenham classes multisseriadas ou não, 

que seja oferecido a cada sala um 

monitor para atender às demandas de 

banheiro, merenda, mal estar etc.

- Artigo 14, §1º – ALTERAR O TEXTO – 

Incluir a disciplina Inglês como 

OBRIGATÓRIA, no Regimento consta 

como diversificada.

- Artigo 83 – ALTERAR O TEXTO –  

Porque a deliberação mencionada no 

artigo, não condiz com o enunciado 

do mesmo. A deliberação adequada 

seria Del. 14/2015

- Artigo 91 – ADEQUAR O TEXTO – O 

fato mencionado no caput do referido 

artigo não tem relação com a 

deliberação citada.

- Artigo 101 – INCLUIR NO TEXTO –  

Que a retenção somente ao final do 

referido ciclo, ou seja, no 3º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, 

caso não tenham sido alcançadas as 

condições necessárias para o 

prosseguimento dos estudos. Essa 

avaliação tem que assumir forma 

processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica.

- Artigo 110 – ALTERAR O TEXTO – O 

resultado da recuperação paralela é 

bimestral e não semestral.

- Artigo 112 – ALTERAR O TEXTO – A 

recuperação paralela substitui um 

instrumento avaliativo, devendo as 

notas serem somadas e divididas 

novamente. Exemplo: 

avaliação 1 -  NOTA – 5  ,  

avaliação 2  - NOTA – 3                            

avaliação 3 – NOTA – 2

TOTAL – 10 : 3 =   MÉDIA – 3,5

A recuperação será feita e substituirá 

a nota de um instrumento avaliativo

avaliação 1 – NOTA – 5

avaliação 2 – NOTA – 3                               

recuperação – NOTA - 7

TOTAL -  15             MÉDIA - 5    

- Artigos 114, 115 e 116 – EXCLUIR –  Sob 

a justificativa de não haver no 

município recuperação final, sendo 

ofertada a recuperação bimestral, ou 

seja, a recuperação paralela.

- Artigo 164 – Haverá somente 2 tipos 

de advertência: a oral e a escrita para 

respaldar as ações, devendo ser todas 

as ações documentadas.

Advertência oral – art. 164, II, alíneas – 

A, B, C.

Advertência escrita – art. 164, II, 

alíneas – D, E, F e art. 164, III – todas as 

alíneas, exceto a C e a H que podem 

ser EXCLUIDAS, por estarem 

contempladas no art. 164, V e suas 

respectivas alíneas.

- No artigo 164 – CORRIGIR NO TEXTO 

– há 2 incisos “V” no art. 164, o certo 

seria V e VI.

- No artigo 164, V - EXCLUIR DO 

TEXTO – nesse dispositivo é feita 

menção ao Decreto 10.623/77, que 

não tem ligação com o texto 

apresentado.

- No art. 164, IV – EXCLUIR DO TEXTO 

essa passagem: – “Caberá recurso no 

prazo de 03 (três) dias ao próprio 

diretor (a) do estabelecimento, que 

deliberará em igual prazo, reformando 

ou mantendo a decisão. Neste último 

caso, não se admite novo recurso.” 

Partimos do pressuposto que se 

houve advertência escrita, a família já 

foi chamada a escola e teve ciência do 

ocorrido, podendo no momento 

apresentar o princípio da ampla 

defesa e do contraditório.

- Artigo 164  – INCLUIR NO TEXTO – 

em caso de reincidência na 

advertência escrita, o aluno poderá ser 

suspenso por até 3 (três) dias, sendo 

os familiares e o Conselho Tutelar 

acionados para ciência do fato.  

Havendo novas reincidências, após 

realizadas todas as etapas anteriores, 

a escola aconselhará  a família a 

buscar uma escola que seja mais 

adequada a realidade do aluno.

- Artigo 167 e 170 – EXCLUIR DO 

TEXTO as menções as deliberações de 

Três Rios.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Parecer CME/PS nº 02/2018

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação. 

Paraíba do Sul, 21 de agosto de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Sistema Municipal Ensino de Paraíba 

do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 25 

Revisão e alteração do caput e do 

parágrafo único, uma vez que, o que 

está transcrito, não se encontra em 

conformidade com a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADIN 4439/DF, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Segundo a decisão do pleno do STF 

ficou estabelecido, por maioria dos 

votos dos ministros (6 x 5), que o 

ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras pode ter natureza 

confessional, ou seja, vinculado às 

diversas religiões. Sendo assim:

“Competirá ao Estado, em 

observância ao princípio da igualdade, 

estabelecer regras administrativas 

gerais que permitam a realização de 

parcerias voluntárias sem 

transferências de recursos financeiros, 

em regime de mútua cooperação com 

todas as confissões religiosas que 

demonstrarem interesse, para a 

consecução do dispositivo 

constitucional, em termos 

semelhantes aos previstos na Lei 

13.204, de 14 de dezembro de 2015.”

“Não se diga que a realização dessas 

parcerias voluntárias é inexequível, 

pois bastará às respectivas Secretarias 

de Educação realizarem prévio 

chamamento público para 

cadastrarem as confissões religiosas 

interessadas. Posteriormente, no 

período de matrícula da rede pública, 

deverão ser ofertadas as diversas 

possibilidades para que os alunos ou 

seus pais/responsáveis legais, 

facultativamente, realizem 

expressamente sua opção entre as 

várias confissões ofertadas ou pela 

não participação no ensino religioso. 

Com a demanda definida, o Poder 

Público poderá estabelecer os 

horários, preferencialmente nas 

últimas aulas do turno, para que haja a 

liberação daqueles que não 

pretendam participar, utilizando-se, 

inclusive, de rodízios de períodos, se 

assim for necessário afirmando a 

constitucionalidade do ensino 

religioso confessional como disciplina 

facultativa dos horários normais das 

escolas públicas de ensino 

fundamental.”

Desta forma, é de fundamental 

relevância a adequação do Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

as diretrizes emanadas pelo Supremo 

Tribunal Federal.

- Artigo 26

Alteração da numeração da 

deliberação mencionada no caput do 

artigo. O certo seria Deliberação 

12/2014.

- Artigo 28, §3º

Alterar redação do referido parágrafo 

que se apresenta da seguinte forma:

§ 3º - O atendimento educacional é 

feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos 

educandos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de 

ensino regular.

Sendo nossa proposta:

§ 3º - A educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular.

Fundamentamos nossa proposta de 

alteração com base nas Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional 

Especial na Educação Básica e na 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Parecer CME/PS nº 03/2018

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação.

Paraíba do Sul, 04 de outubro de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido , 

em caráter de urgência, à Presidente 

do Conselho Municipal de Paraíba do 

Sul – RJ, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, para que fosse avaliado e 

concedido parecer sobre a Lei de 

Gestão Democrática, que irá instituir a 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores nas 

unidades escolares do Município de 

Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, sugeriu que tenha direito 

ao voto o aluno que na data da 

consulta pública já possua 12 (doze) 

anos completos. Segundo o 

entendimento do pleno, seria um 

momento oportuno para que a escola 

se consolide como espaço 

democrático e promova a inserção do 

aluno dentro desse contexto; para que 

ele exerça seu papel cidadão, através 

dos espaços de diálogos e discussões, 

sendo capaz de tomar decisões por si 

mesmo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

PUBLICAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 

PRESENCIAL N° 058/2018

Aquisição de 04 (quatro) veículos de 

passeio, marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, e Equipamentos e 

Materiais Permanentes, conforme 

Emenda Parlamentar nº 037240001.

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 058/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX E 

EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 

ARMÁRIO VITRINE, GELADEIRAM 

CADEIRA EM AÇO, AR 

CONDICIONADO, BALDE A PEDAL, 

ARMÁRIO EM AÇO, ESTANTE EM 

AÇO, MESA DE ESCRITÓRIO, ESCADA 

COM 2 DEGRAUS, MESA DE EXAME E 

VENTILADOR DE TETO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais); CDDO DE CARMO 

COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no 

CBNPJ sob o nº 04.179.046/00014-70, 

para os itens: 02 R$ 1.400,00, 

perfazendo o total de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais); 04 R$ 

86,00, perfazendo o total de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais); 

10 R$ 270,00, perfazendo o total de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais); 

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 03 R$ 1.445,00, 

perfazendo o total de R$ 4.335,00 

(quatro mil trezentos e trinta e cinco 

reais); 05 R$ 2.390,00, perfazendo o 

total de R$ 2.390,00 (dois mil 

trezentos e noventa reais); 08 R$ 

350,00, perfazendo o total de R$ 

700,00 (setecentos reais); 09 R$ 

340,00, perfazendo o total de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta reais); 

INFONEW INFORMÁTICA LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 06 

R$ 683,00, perfazendo o total de R$ 

4.098,00 (quatro mil e noventa e oito 

reais); 07 R$ 115,00, perfazendo o total 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 174.968,00 (cento e setenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e 

oito reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

056/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

(quatro) Veículos da Marca 

Volkswagen Gol, 1.0, zero km, Flex, 

conforme Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 155.680,00 (cento 

e cinquenta e cinco mil seiscentos e 

oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

057/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: CDDO de Carmo 

Comércio e Prestação de Serviços 

Ltda-EPP

OBJETO: Fornecimento de 02 

Armários Vitrine, 05 Cadeiras em Aço, 

02 Escadas dois Degraus e 02 Mesas 

de Exames, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 37240001 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1170-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR TOTAL: R$ 6.270,00 (seis mil 

duzentos e setenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 03 

Geladeiras, 01 Aparelho de Ar 

Condicionado, 02 Estantes em Aço e 

02 Mesas para Escritório, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 8.105,00 (oito mil 

cento e cinco reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 06 Armário 

em Aço, 02 Baldes a Pedal e 

03Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 4.913,00 (quatro 

mil novecentos e treze reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 059/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-06, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 77.840,00 

(setenta e sete mil oitocentos e 

quarenta reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-06, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 77.840,00 (setenta 

e sete mil oitocentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 060/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 194.600,00 (cento 

e noventa e quatro mil e seiscentos 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 062/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS 

COMO: COMPUTADOR PORTÁTIL, 

TELEVISÃO 32”, ARQUIVO DE AÇO, 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 

COMPUTADOR, LONGARINA 3 

LUGARES, VENTILADOR DE TETO E 

GELADEIRA, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

27780001, com entrega após emissão 

da ordem de compra: LM 

TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.673.486/0001-42, 

para os itens: 01 R$ 2.520,00, 

perfazendo o total de R$ 10.080,00 

(dez mil e oitenta reais; SPACE 

INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 02 R$ 1.075,00, 

perfazendo o total de R$ 5.375,00 

(cinco mil trezentos e setenta e cinco 

reais); 04 R$ 1.300,00, perfazendo o 

total de R$ 24.700,00 (vinte e quatro 

mil e setecentos reais); 08 R$ 1.339,00, 

perfazendo o total de R$ 5.356,00 

(cinco mil trezentos e cinquenta e seis 

reais); INFONEW INFORMÁTICA 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 03 

R$ 395,00, perfazendo o total de R$ 

1.580,00 (mil quinhentos e oitenta 

reais); 05 R$ 2.310,00, perfazendo o 

total de R$ 18.480,00 (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta reais), 06 R$ 

215,00, perfazendo o total de R$ 

3.655,00 (três mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), 07 R$ 147,00, 

perfazendo o total de R$ 882,00 

(oitocentos e oitenta e dois reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 70.108,00 (setenta mil cento e oito 

reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

062/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA:LM Telecomunicações, 

Comércio e Serviços Eireli-ME

OBJETO: Fornecimento de 04 

Computadores Portáteis, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 10.080,00 (dez mil 

e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0038.1.001–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

063/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 05 

Televisores 32”, 19 Aparelho de Ar 

Condicionado e 04Geladeiras, 

conformeEmenda Parlamentar Nº 

27780001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 35.431,00 (trinta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

064/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

Arquivos de Aço, 08 Computadores, 17 

Longarinas de 03 lugares e 06 

Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 24.597,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e noventa e sete 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde



reunião do pleno, é discutir e validar a 

Lei de Gestão Democrática, que está 

sendo construída para implementação 

no último trimestre de 2018. Passou a 

palavra a Ana Rodrigues, que relatou 

como a comissão foi criada em 2017 

para que se levantassem dados, por 

meio de pesquisas a legislações de 

outros municípios para inserir ao 

nosso; propondo a leitura do 

documento por elas preparado, para 

que os conselheiros pudessem fazer 

seus apontamentos, sugestões e 

indagações. A primeira consideração 

feita foi sobre o artigo 4º, V que traz 

que só poderá ser candidato ao cargo 

de diretor e vice-diretor quem “tenha 

obtido resultado igual ou superior a 

70% (setenta por cento) nas duas 

últimas Avaliações de Desempenho” 

da Rede Municipal. A conselheira 

Sabrina Albino propôs que a avaliação 

de desempenho do diretor seja 

realizada dentro da unidade escolar 

pelo funcionalismo e não pela equipe 

da Secretaria Municipal de Educação, 

visto que são os funcionários que 

lidam diretamente, participando da 

rotina escolar, juntamente com 

diretores e vice-diretores. Ana 

Rodrigues ponderou ser válida a 

alteração, desde que os critérios 

avaliados sejam objetivos; o que todos 

concordaram e destacaram que é o 

mais indicado. Dando sequência a 

leitura, sobre o mesmo artigo, foi 

pontuado que em seu inciso VIII, §1º 

que versa sobre “o candidato que 

esteja permutado cumprirá mínimo de 

40 h semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 25h semanais”; a conselheira 

Alessandra Celestino alegou que o fim 

da permuta e, consequente redução 

da jornada de trabalho do diretor, 

trará prejuízos a escola, que ficará 

parcialmente sem a presença de um 

diretor na unidade. Sugerindo assim, 

que seja pactuado e documentado, 

entre os entes que celebram o acordo, 

que a permuta, obrigatoriamente, 

deverá se manter até o final do 

mandato do diretor. Ainda sobre o art. 

4º, VIII,§ 3º que diz: “O profissional que 

tiver uma (01) matrícula terá o direito 

de receber Dedicação Exclusiva para 

cumprir as 40 horas semanais”. 

Alessandra sugeriu a existência de 

uma gratificação fixa para a função de 

diretor, alegando que o impacto 

financeiro seria menor. Visto que o 

próprio termo “dedicação exclusiva” é 

inadequado. Sua colocação gerou 

várias ponderações entre o grupo, 

tentando valorar o que seria uma 

gratificação justa para o desempenho 

desta atividade, uma vez que requer

assumir muitas responsabilidades. 

Sabrina ponderou se não seria 

possível dar somente a gratificação de 

direção às diretoras gerais. Enquanto 

que as vice-diretoras ou adjuntas 

poderiam: 1- não receber nenhum 

adicional, ou seja, trocariam somente a 

atuação na sala de aula para a função 

de vice-direção; 2- receber uma 

gratificação menor. Visto que, é 

necessária a redução de custos pela 

Seduc. Jaqueline Carneiro ressaltou 

que, principalmente, nas escolas da 

zona rural é importante a figura do 

vice-diretor, já que muitas vezes o 

diretor geral se ausenta da unidade 

escolar para atender demandas da 

Secretaria de Educação, o que acaba 

por demandar tempo, devido a 

distância. A também conselheira e 

Secretária de Educação, Neila 

Bouzada, argumentou que está sendo 

feito um estudo por parte da 

Secretaria de Educação para tentar 

majorar essa gratificação sem 

comprometer as finanças; solicitou 

que avançássemos com as discussões 

no próximo encontro. Como a reunião 

já estava por findar, todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades até o próximo encontro. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, cinco de junho de dois 

mil e dezoito.

Ao décimo segundo dia do mês de 

junho de dois mil e dezoito, às 

quatorze horas, conforme convocação 

prévia, no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul, foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seg uintes 

conselheiros titulares: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e Alessandra do 

Nascimento Celestino. Além dos 

presentes citados acima, também 

participaram da reunião, os membros 

da comissão responsável pela lei que 

institui o processo de consulta pública 

para escolha de diretores e 

vice-diretores das unidades escolares 

da Rede Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa e a coordenadora 

pedagógica, Ana Ferreira Rodrigues. 

Iniciou-se a reunião com a Presidente 

Djenaine Sibyl retomando o encontro 

anterior. Passou a palavra a Ana 

Rodrigues para que continuasse a 

fazer a leitura do documento; dando 

sequência a proposta. Avançando nas 

discussões, Alessandra Celestino 

sugeriu que no art. 8º, III e IX (anexo I) 

fosse ampliado o prazo fixado pela 

Comissão Organizadora dar resposta 

ao recurso do candidato quanto ao 

deferimento ou indeferimento da 

inscrição. O que foi acatado por todos 

os presentes. Ao aprofundarmos o 

diálogo a respeito do capítulo: “Da 

Constituição da Comunidade Escolar”, 

muitos apontamentos foram feitos. A 

conselheira Alessandra ressaltou que 

a proposta restringe o número de 

alunos com direito ao voto, já que na 

referida lei, somente alunos e 8º e 9º 

ano teriam direito de manifestar sua 

vontade; os demais alunos seriam 

representados por seus pais ou 

responsáveis. Jaqueline Carneiro 

concordou com o posicionamento e 

acrescentou que, tendo o aluno 

manifestado sua vontade, o 

pai/responsável por este não teria 

direito

ao voto. Para ela, somente no caso dos 

alunos não votantes os 

pais/responsáveis teriam direito ao 

voto. O que também ficou pacificado. 

Sendo assim, propôs-se a 

reformulação do capítulo e inserção 

de um parágrafo único para definir 

quem seria considerado responsável 

pelo aluno: aquele que tivesse 

assinado a ficha de matrícula na 

unidade escolar. Ana Rodrigues fez as 

anotações pertinentes e deu 

prosseguimento na leitura. Ao chegar 

ao artigo 14, muitas colocações foram 

feitas. Primeiramente, a conselheira 

Jaqueline ponderou que não pode ser 

adotado somente o critério 

quantitativo (ter mais de 250 alunos) 

para definir se a unidade escolar terá 

direito a um vice-diretor. Segundo ela, 

as peculiaridades devem ser 

observadas; já que, alcançar 250 

alunos na zona rural não é comum. 

Somado a isso, a distância física, que 

existe entre as unidades da zona rural 

e a Secretaria de Educação, faz com 

que haja necessidade de se ter a 

presença de um vice; para que a 

unidade não fique descoberta, ou seja, 

sem um responsável. Novamente, a 

questão orçamentária veio em voga. 

Segundo Ana Rodrigues, reduzir o 

quantitativo de alunos, para que a 

escola tenha direito ao vice-diretor, 

trará custos elevados. Neila Bouzada 

reiterou essa situação apresentada 

por Ana e, se posicionando enquanto 

Secretária de Educação, disse que 

essa é uma preocupação atual. 

Sabrina Albino sugeriu que se 

estabeleça uma gratificação fixa e 

com valores atualizados para a função 

de diretor. Alessandra concordou com 

ideia e disse que o mesmo princípio se 

aplica no Estado. Jaqueline discordou 

alegando que a gratificação não é tão 

interessante financeiramente quanto a 

dedicação exclusiva, e que isso pode 

levar as pessoas a não quererem se 

candidatar ao cargo. Alessandra e 

Sabrina pontuaram que a dedicação 

exclusiva sai mais cara que a 

gratificação e acaba por onerar mais. 

As discussões seguiram e ao chegar 

ao art. 21 e 22 novos apontamentos 

ocorreram. Alessandra Celestino 

colocou que tem que ser dado peso 

diferente as representatividades, já 

que o número de pais é superior ao de 

funcionários; devendo ter 

proporcionalidade nos votos; sendo 

necessário reformular tal dispositivo. 

Ana Rodrigues considerou plausível a 

colocação e prometeu fazer 

alterações para regulamentar da 

melhor forma. Mais uma vez, a reunião 

já estava por findar, e todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, doze de 

junho de dois mil e dezoito.

Ao décimo dia do mês de julho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação, 

sob a Presidência de Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Ao décimo dia do mês de abril 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 , não foi 

possível realizar a reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação por falta de quórum. 

Estavam presentes somente a 

Presidente, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, e a conselheira, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino; além das 

representantes do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do RJ – 

SEPE – Paraíba do Sul, Natália Alves 

Oliveira e Fernanda Aparecida 

Medeiros. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, dez de 

abril de dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de maio 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 reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros efetivos: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino e Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles; além 

da representante do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da 

Educação do RJ – SEPE – Paraíba do 

Sul, Natália Alves Oliveira. Os 

conselheiros discutiram e deliberaram 

sobre a seguinte pauta: 1) Retificação 

da numeração das deliberações 

cronologicamente; 2) Discussão sobre 

a interpretação dada ao art. 8º do 

Regimento Interno do CME - Paraíba 

do Sul . 3) Proposições a Secretaria de 

Educação; 4) Convite ao CME – 

Paraíba do Sul à eleição da 

Presidência da Regional Sudoeste I. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl ressaltando que é 

extrema importância a participação e 

assiduidade dos membros deste 

conselho às reuniões. A representante 

sindical, Natália Alves, pediu a palavra 

para fazer uma colocação sobre a 

participação popular nos conselhos. 

Segundo ela, em um evento em que 

participou, pediu orientações acerca 

do tema a Fernando Uchoa; que a 

informou que a participação dos 

cidadãos é aberta e o direito a fala 

também. A presidente, Djenaine Sibyl, 

disse concordar plenamente com isso  

e salientou que a finalidade dos 

conselhos é justamente essa, ser 

plural; onde todos possam expressar 

suas opiniões. Entretanto, segundo 

Djenaine, as colocações não podem 

ser feitas aleatoriamente, há que se ter 

um momento específico, para que os 

debates não percam seu sentido. E é, 

justamente, para saber o momento em 

que essa participação deva se 

concretizar, que a Secretária do 

Conselho Municipal, Sabrina Albino e a 

presidente Djenaine Sibyl, fizeram um 

levantamento nos Regimentos 

Internos nos demais conselhos da 

Regional Sudoeste I para elucidar essa 

questão. Como esses conselhos 

também não fazem uma abordagem 

restritiva desse aspecto em seus 

ordenamentos, o CME – Paraíba do Sul 

segue em busca de uma solução que 

atenda a pluralidade; solicitando a 

própria Natália, que busque junto a 

sua fonte, aparato legislativo que 

respalde nossas ações. Findada a 

participação da Natália, retomaram a 

discussão da pauta. A Secretária 

Executiva, Sabrina Albino, apresentou 

aos demais conselheiros a 

necessidade de retificação na 

numeração cronológica das 

deliberações, já que anteriormente 

houve um erro interno e

há duas deliberações com mesma 

numeração, precisando reajustá-las 

para nova publicação. Essa 

modificação foi aprovada por 

unanimidade pelos membros. Em 

sequência, foi feita a leitura no art. 8º 

do Regimento Interno do Conselho 

Municipal para que fossem feitas 

considerações quanto à interpretação 

do mesmo; o Presidente só deveria 

votar em caso de desempate ou em 

todos os casos. Ficou decidido 

também, por unanimidade, manter a 

redação do dispositivo. Observando 

ainda o Regimento Interno e visando 

reunião após as 16 horas por questões 

pessoais. Além dos presentes citados 

acima, também participaram da 

reunião os membros da comissão 

responsável pela lei que institui o 

processo de consulta pública para 

escolha de diretores e vice-diretores 

das unidades escolares da Rede 

Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa, a coordenadora pedagógica, 

Ana Ferreira Rodrigues e a 

supervisora, Cristiane da Costa 

Quintela do Nascimento Oliveira. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl apresentando a 

comissão acima citada e destacando 

que o objetivo da presença desta, na 

dar maior efetividade as sessões do 

pleno, a conselheira, Sabrina Albino, 

sugeriu revisar o quórum do Conselho, 

visto o desligamento de um dos 

membros. Sendo assim, depois de 

discutido o assunto, todos os 

conselheiros aprovaram alterar o 

quórum das sessões ordinárias para a 

presença de 1/3 de seu corpo efetivo. 

Dando continuidade, no uso de sua 

atribuição propositiva, esse Conselho 

vem sugerir a Secretaria de Educação 

que, nos dias de formação e/ou 

capacitação, os profissionais da 

Educação envolvidos possam sair mais 

cedo de suas atividades laborais para 

conseguirem chegar mais cedo, para 

que alcancem maior produtividade. 

Sugestionou também, que as turmas 

do 2º e 3º período integral possam ter 

a mesma rotina pedagógica que as 

turmas de turno parcial, visto que o 

trabalho pedagógico fica restrito a um 

curto espaço de tempo em função da 

rotina diária de cuidados da creche. As 

duas sugestões foram aprovadas por 

unanimidade pelo pleno. Foi feita, 

então, a leitura do item quatro da 

pauta, Djenaine convidou a todos os 

membros presentes para a eleição da 

Presidência da Regional da Sudoeste I, 

que aconteceria em Paty do Alferes, 

no dia oito de maio de dois mil e oito. 

Somente a Presidente e a conselheira 

Sabrina Albino se manifestaram em ir. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de maio de dois 

mil e dezoito.

Ao quinto dia do mês de junho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

presentes os seguintes conselheiros 

efetivos: Jacqueline Carneiro Leal, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada e 

Alessandra do Nascimento Celestino. 

O conselheiro, Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira, só chegou à 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Os conselheiros 

discutiram e deliberaram sobre a 

seguinte pauta: 1) Discussão e

considerações sobre o Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ. Iniciou-se a reunião com a 

Presidente, Djenaine Sibyl, fazendo a 

leitura em voz alta do documento para 

que, os apontamentos e ajustes, se 

necessários, fossem feitos. As 

intervenções sugeridas por este pleno 

foram nos artigos 26, caput e 28, §3º. 

No primeiro, para que retifiquem a 

numeração da deliberação 

mencionada no caput e, no segundo, 

para que seja feita alteração da 

redação do dispositivo. Desta forma, 

após findar o estudo do documento, 

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, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dez de julho de dois mil 

e dezoito.

 Ao décimo quarto dia dia do mês de 

agosto 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 , não foi possível  

realizar a reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação 

por falta de quórum. Estavam 

presentes somente a Presidente, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 

conselheira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze 

de agosto de dois mil e dezoito.

Ao décimo primeiro dia do mês de 

setembro 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 reunião 

ordinária do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Alessandra 

do Nascimento Celestino. Os 

conselheiros discutiram e revisaram a 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização, a pedido da Secretária 

de Educação, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada. A presidente, Djenaine Sibyl, 

explicitou que o documento, a ser 

apresentado ao pleno, na data de hoje, 

foi fruto de pesquisas, levantamentos 

e estudos feitos por ela, Djenaine, e 

pela conselheira, Sabrina. Estudo este, 

que ainda está em sua fase inicial; que 

ganhará corpo e se consolidará a 

partir das discussões e apontamentos 

do conselho. Iniciou assim, a leitura do 

material. Djenaine salientou que o 

objetivo de revisarmos a antiga 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização é torná-la mais atual, 

direta e concreta; para que o processo 

de alfabetização possa se tornar 

eficaz. Todos os conselheiros 

concordaram que esse é o grande 

interesse do pleno; possibilitar que a 

Educação Municipal de Paraíba do Sul 

possa crescer, se consolidar e alcançar 

grandes resultados. Desta forma, 

Alessandra e Jacqueline sugeriram 

alterações pontuais na deliberação e a 

mesma foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, onze de setembro de 

dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de outubro de 

dois mil e dezoito, às dezessete horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino,  Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e  Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Além dos 

presentes citados acima, também 

participou da reunião a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles.  A 

Secretária de Educação e também 

conselheira, Neila Bouzada, pediu a 

palavra logo no início da sessão para 

explicitar o que motivou o 

agendamento desse encontro. 

Segundo ela, é necessário que o pleno 

possa dar seu parecer sobre o projeto 

de lei que institui o processo de 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores das 

unidades escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul; para que, na 

sequência, pudesse levar à Câmara 

Municipal para tramitação, avaliação e 

aprovação.  Realizou, desta forma, a 

leitura da referida lei; que transcorreu 

tranquilamente, sem grandes 

interferências. Alessandra Celestino 

sugeriu que fosse acrescentado, como 

arcabouço jurídico da lei, o Regimento 

Interno dos Servidores, o que foi 

aceito por todos. Sabrina Albino e 

Alessandra Celestino propuseram que 

seja considerada, na lei, a 

possibilidade do aluno que possua 12 

(doze) anos completos, na data da 

consulta pública, possa exercer o 

direito ao voto; uma vez que, isso nada 

mais é do que o exercício e vivência da 

cidadania. O referido documento já 

passou por 2 (duas) sessões desse 

pleno para que considerações, ajustes, 

adequações e correções fossem 

tecidas. Sendo assim, ele retornou à 

Comissão responsável e, só agora, no 

dia de hoje, retornou as mãos do CME 

para avaliação final. Desta forma, após 

findar o estudo do mesmo, os 

apontamentos finais foram feitos por 

meio de parecer técnico deste 

colegiado, para que ele seja devolvido 

à Secretaria Municipal de Educação. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de outubro de 

dois mil e dezoito.

O Exmo. Sr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, convoca todos os 

motoristas de táxis e motoristas 

auxiliares a participarem da reunião 

que será realizada no dia 29 de 

outubro de 2018, segunda-feira, às 

10:30 horas no auditório da Prefeitura, 

sito à Rua visconde da Paraíba, nº 11.

O assunto principal da reunião será o 

recadastramento dos táxis, entre 

outros assuntos de interesse da classe 

taxista.

Paraíba do sul, 23 de outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS 

COMISSÕES DE LEVANTAMENTO E 

AVALIAÇÃO; DEPRECIAÇÃO E 

REVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E 

INSERVÍVEIS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, 

previstas no artigo 95, da Lei Orgânica 

Municipal,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Nomear os membros da 

Comissão de Levantamento e 

Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, 

Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

MARILETE DA PIEDADE PAREDES 

Membros: 

ÂNTONIO CARLOS DOS SANTOS

ALOYSIO PIFANO PINTO

NOEMI REZENDE

JOSÉ MARIA DIONIZIO 

Art. 2º. Compete à Comissão de 

Levantamento de Avaliação: 

I-Verificação da localização física de 

todos os bens patrimoniais do 

Município; 

II- Avaliação do estado de 

conservação dos bens;

 III- Classificação dos bens passíveis de 

disponibilidade de uso; 

IV- Identificação dos bens 

pertencentes a outros órgãos e que 

ainda não foram transferidos para o 

Município;

 V- Identificação de bens permanentes 

eventualmente não tombados; 

VI- Identificação de bens patrimoniais 

não localizados; 

VII- Emissão de relatório final acerca 

das observações anotadas ao longo 

do processo do inventário, constando 

as informações quanto aos 

procedimentos realizados, à situação 

geral do patrimônio do Município e às 

recomendações para corrigir as 

irregularidades apontadas, assim 

como eliminar ou reduzir o risco de 

sua ocorrência futura, se for o caso; 

VIII- Realizar outras atividades 

correlatas.

Art. 3º. Nomear os membros da 

Comissão de Depreciação e 

Reavaliação Patrimonial de Bens 

Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

ANTÔNIO CÉSAR MARTINS SÉRCIO

Membros: 

CARLOS HENRIQUE ROCHA MENDES

IOHANA MATIAS PEREIRA

ALMIR DA SILVA ARLINDO

Art. 4º. Compete à Comissão de 

Depreciação e Reavaliação 

Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, 

Úteis e Inservíveis; 

I- Classificar os bens inservíveis 

(ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis 

e antieconômicos); 

II- Formar os lotes de bens conforme 

sua classificação e características 

patrimoniais;

III- Elaborar as informações para o 

ajuste contábil dos bens do Município, 

que é representado pelo registro das 

depreciações, vida útil econômica, 

valor residual, considerando o critério 

do valor justo dos bens móveis acordo 

com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público.

IV- Avaliar sucatas pertencentes ao 

Município;

V. Reavaliar bens móveis e imóveis 

pertencentes ao Município para fins 

contábeis; 

VI. Organizar, definir prazos e 

acompanhar e dar andamento dos 

Leiloes de Bens inservíveis do 

Patrimônio Publico que vierem a 

ocorrer. 

VII. Relacionar baixa de bens para 

ajuste de incorreções no cadastro do 

sistema patrimonial, com lei municipal 

específica; 

VIII. Emitir pareceres sobre a doação 

de bens móveis, permitida 

exclusivamente para fins de interesse 

social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência 

sócio-econômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação; 

IX. Avaliar bens imóveis para fins de 

locação, alienação, aquisição por meio 

de compra, permuta ou doação pela 

Administração Pública do Município, e 

ainda recebimento por dação em 

pagamento como forma de extinção 

de crédito tributário municipal. 

X- Elaborar relatório de conclusão, e 

encaminhá-lo a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, 

inclusive recomendado a baixa de 

bens inservíveis.

XI. A Divisão de Recursos Humanos do 

Município deverá solicitar certidão da 

Coordenação do Patrimônio de bens 

sob a responsabilidade de servidor 

municipal efetivo ou ocupante de 

cargo em comissão, previamente à sua 

exoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18 DE OUTUBRO 

DE 2018.

Estabelece normas e procedimentos 

para o desenvolvimento do Ciclo 

Sequencial de Alfabetização da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ

Art. 1º O Ciclo Sequencial de 

Alfabetização para o Sistema de 

Ensino do Município de Paraíba do 

Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 

ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 

nº07⁄2010, especificamente pelo 

artigo 30, a ser transcrito, com 

fundamento no parecer CNE/CEB 

nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental devem assegurar:

I – A alfabetização e o letramento;

II – O desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais Artes, a 

Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia;

III – A continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os 

prejuízos que a repetência pode 

causar no Ensino Fundamental como 

um todo e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo 

ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.

§ 1º - Mesmo quando o Sistema de 

Ensino ou Escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo 

Regime Seriado, será necessário 

considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 

não passível de interrupção, voltado 

para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 

§ 2º - Considerando as características 

de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aos professores adotar formas de 

trabalho que proporcionem maior 

mobilidade das crianças nas salas de 

aula e as levem a explorar mais 

intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, 

manuseando-os e explorando as suas 

características e propriedades.

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 

(seiscentos dias letivos) dedicados a 

inserção na cultura escolar, à 

aprendizagem da leitura e da escrita, à 

ampliação das capacidades de 

produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não 

familiares e à ampliação do universo 

de referências culturais dos alunos nas 

diferentes áreas do conhecimento.

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 

assegurar, a todas as crianças, um 

tempo diferenciado de convívio 

escolar e mais oportunidades de 

aprendizagem;

II – A urgência de uma política que dê 

ênfase ao processo de alfabetização e 

letramento dos alunos da rede pública 

de ensino;

III – A necessidade de orientar as 

escolas na organização e 

funcionamento do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

do Ciclo de Alfabetização os seguintes 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 

(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Ensino Fundamental.

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

que terão ingresso os alunos com 6 

(seis) anos de idade completos ou a 

completar até 31 (trinta e um) de 

março do ano em curso, terão suas 

atividades pedagógicas organizadas 

de modo a assegurar que, ao final de 

cada ano de escolaridade, conforme 

Proposta Curricular Municipal, todos 

os alunos na área da Linguagem sejam 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

recitá-lo na ordem das letras;

b) Conhecer os usos e funções sociais 

da escrita;

c) Reconhecer a separação das 

palavras, na escrita, por espaços em 

branco;

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 

letras em formato imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas;

e) Comparar palavras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais;

f) Escrever, espontaneamente ou por 

ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas 

que representem fonemas;

g) Ler palavras novas com precisão na 

decodificação, no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por 

memorização;

h) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor;

b) Ler e escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em posição 

átona em final de palavra);

c) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em 

todas as sílabas;

d) Ler e escrever corretamente 

palavras com marcas de nasalidade 

(til, m, n);

e) Escrever palavras, frases, textos 

curtos nas formas imprensa e cursiva;

f) Segmentar corretamente as 

palavras ao escrever frases e textos;

g) Usar adequadamente ponto final, 
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ponto de interrogação e ponto de 

exclamação;

h) Ler e compreender com certa 

autonomia cantigas, letras de canção, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade;

i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 

em meio impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch;

b) Ler e compreender, com 

autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções de 

montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a ser 

seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto;

c) Ler e compreender, com 

autonomia, variados gêneros textuais, 

do campo da vida cotidiana, com 

expressão de sentimentos e opiniões, 

de acordo com as convenções do 

gênero considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto;

d) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade 

adequado;

e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

do cantinho de leitura da sala de aula 

e/ou disponíveis em meios digitais 

para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 

colegas sua opinião, após a leitura;

f) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global;

g) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos;

h) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, 

com base no contexto da frase ou do 

texto;

i) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, 

explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos visuais e 

sonoros.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 

Alfabetização, todos os alunos devem 

ter consolidado as capacidades 

referentes à leitura e à escrita 

necessárias para expressar-se, 

comunicar-se e participar das práticas 

sociais letradas e ter desenvolvido o 

gosto e apreço pela leitura.

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

os alunos devem compreender e 

utilizar o sistema de numeração, 

dominar os fatos fundamentais das 

quatro operações, realizar cálculos 

mentais, dominar conceitos básicos 

relativos a grandezas e medidas, 

espaço e forma e resolver operações 

matemáticas com autonomia. Ao final 

de cada ano de escolaridade, 

conforme Proposta Curricular 

Municipal, todos os alunos deverão ser 

capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 

contextos em que se encontram 

(indicador de quantidade, código de 

identificação ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas);

b) Contar de maneira exata ou 

aproximada utilizando diferentes 

estratégias;

c) Contar a quantidade de objetos de 

coleções até 100 (cem) unidades e 

apresentar o resultados por registros 

verbais e simbólicos;

d) Reconhecer valores de moedas e 

cédulas do Sistema Monetário 

Brasileiro;

e) Descrever, comparar e classificar 

figuras planas por características 

comuns;

f) Descrever a localização de pessoas 

e objetos no espaço em relação a sua 

própria posição, utilizando termos: 

direita, esquerda, em frente e atrás;

g) Resolver problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e 

subtração (juntar, acrescentar, separar 

e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

naturais até a ordem de centenas com 

e sem suporte da reta numérica;

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 3 (três) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

c) Composição e decomposição de 

números até 999;

d) Resolver e elaborar problemas de 

adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 

acrescentar, separar e retirar o dobro, 

metade e triplo); com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais;

e) Reconhecer, comparar e nomear 

figuras geométricas planas e espaciais 

com características comuns;

f) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo (uso do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e analógicos 

e ordenação de datas);

g) Reconhecer e fazer equivalência de 

valores de moedas e cédulas do 

Sistema Monetário Brasileiro;

h) Coletar, classificar e representar 

dados em tabelas simples e dupla 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 4 (quatro) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

b) Composição e decomposição de 

números até 9999;

c) Utilizar diferentes procedimentos 

de cálculo mental e escrito para 

resolver problemas significativos de 

adição, subtração e multiplicação com 

números naturais;

d) Utilizar reta numérica para ordenar 

números naturais e fazer cálculos de 

adição, subtração e multiplicação;

e) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);

f) Resolver e elaborar problemas de 

divisão de um número natural por 

outro até 10;

g) Significado de metade, terça e 

quarta parte;

h) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco, retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

objetos no mundo físico e nomear 

essas figuras;

 i) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas 

mais usuais, bem como os diversos 

instrumentos de medida;

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo, utilizando relógios, 

analógico e digital, para informar os 

horários de início e término da 

realização de uma atividade e sua 

duração;

k) Reconhecer a relação entre 

hora/minutos e minutos/segundos;

 l) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a comparação e a 

equivalência, de valores monetários 

do Sistema Brasileiro, em situações de 

compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 6º - Na operacionalização do Ciclo 

de Alfabetização, devem ser 

observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

garantam a aprendizagem e a 

recuperação das dificuldades no 

processo de construção do 

conhecimento;

II – A sistematização dos recursos do 

código da leitura e escrita e seus 

princípios organizadores, a fim de que 

os estudantes atinjam a condição de 

letramento;

III – A avaliação processual, formativa, 

participativa, contínua, cumulativa e 

diagnóstica, numa visão formativa;

IV- A utilização de instrumentos e 

procedimentos avaliativos sob uma 

perspectiva qualitativa, por meio de 

observação, registro descritivo e 

reflexivo, além dos valores, notas ou 

conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

deve observar aos seguintes 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 

participativa, formativa e cumulativa, 

de forma a possibilitar tomada de 

decisões para redimensionamento, se 

necessário, da ação pedagógica;

II – Superar a prática tradicional que se 

limita a observar apenas os resultados 

finais traduzidos em notas ou 

conceitos para verificação de 

conhecimentos em caráter 

classificatório;

III – Superar a simples verificação de 

rendimento utilizando instrumentos e 

procedimentos de observação, 

acompanhamento contínuo, registro e 

reflexão permanente sobre o processo 

de ensino aprendizagem, adaptando-o 

às diferentes necessidades, estilos e 

possibilidade de expressão e 

compreensão dos alunos;

IV – Constituir-se em momento 

privilegiado e necessário para a 

construção do planejamento e das 

ações pedagógicas;

V – Permear todo o processo de 

ensino aprendizagem de modo a 

oportunizar o conhecimento do 

potencial do aluno, suas variações de 

desempenho escolar, evitando 

comparações e competição em 

relação a outros alunos.

§1º - O processo de avaliação dos 

estudantes do Ciclo de Alfabetização 

será registrado através de Parecer  

Descritivo do aluno,  serão 

consolidados instrumentos objetivos 

que subsidiarão esse registro 

avaliativo do aluno.

§2º- O processo de avaliação dos 

estudantes ao final do Ciclo de 

Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 

escolaridade, será realizado através 

do registro da nota e será resultado do 

somatório dos DIVERSOS 

INSTRUMENTOS (mínimo de três) 

aplicados ao longo dos bimestres, 

junto com uma ficha em que se 

identifique os direitos de 

aprendizagem adquiridos a cada 

bimestre, de modo que ano final do 4º 

(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

resultado do estudante deverá ser 

expresso através da média de notas 

obtidas  durante os bimestres e um 

parecer que registre os direitos de 

aprendizagem consolidados ao final 

do ciclo.

§3º - Os casos excepcionais se 

caracterizarão quando o estudante 

estagnar em seu processo de 

aprendizagem, considerando os 

direitos previstos para o ano de 

escolaridade. 

Art. 8º - A promoção dos alunos deve 

estar vinculada a aprendizagem. As 

unidades escolares deverão com suas 

equipes pedagógicas construir 

estratégias de ensino diversificadas a 

fim de recuperar os alunos que por 

algum motivo, apresentarem 

dificuldades no seu processo de 

construção do conhecimento em cada 

ano de escolaridade.

Art. 9º - No caso de retenção esta 

estagnação deverá ser comprovada 

através de diversos instrumentos; 

atividades desenvolvidas pelo aluno 

ao longo do processo, análise dessas 

atividades, encaminhamentos a 

serviços especializados, registros de 

reuniões com responsável e outros 

documentos que possam comprovar a 

necessidade do aluno permanecer no 

mesmo ano de escolaridade para 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

direitos de aprendizagem. 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

conter as estratégias de recuperação 

e/ou reforço escolar a serem 

oferecidos pelo professor, junto com a 

Equipe Pedagógica; destacando os 

Direitos de Aprendizagem que o 

estudante não conseguiu se apropriar. 

Essa documentação deverá ser 

arquivada junto a documentação do 

aluno.

§2º – Caso o aluno retido tenha 

necessidades educacionais especiais 

caberá uma avaliação da equipe 

técnico-pedagógica e da equipe de 

Educação Inclusiva, a fim de realizar 

uma análise da situação junto ao 

professor. 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

Sequencial de Alfabetização ocorrerá 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

atingido as mínimas condições 

necessárias para o prosseguimento de 

estudos nos anos seguintes de 

escolaridade.

Art. 11 - No caso de retenção de alunos 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade 

do Ensino Fundamental, a Unidade 

Escolar deverá, juntamente, com a sua 

equipe pedagógica (Coordenador 

Pedagógico, Professor e Diretor) e a 

Coordenação Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, 

elaborar avaliação e plano de ação a 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 

alfabetizador, o professor que atua no 

1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 

(terceiro) anos de escolaridade do 

Ensino Fundamental. A formação 

continuada dos professores 

alfabetizadores será um eixo 

estruturante para o entendimento do 

processo de alfabetização e garantirá 

o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre alfabetização, 

interdisciplinaridade e inclusão como 

princípio fundamental do processo 

educativo terá seus enfoques os 

processos instrumentais como plano 

de aula, as sequências didáticas e a 

avaliação diagnóstica entre outros, 

bem como, estratégias que viabilizem 

ao aluno aprender com efetividade.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 

de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira - 

Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                    

Jacqueline Carneiro Leal

Alessandra do Nascimento Celestino

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Regimento Escolar da 

Rede Municipal para sua validação.

 Paraíba do Sul, 02 de abril de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Regimento Escolar da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 8º 

§2º - ALTERAR O TEXTO: passando a 

ressaltar que nas turmas de Maternal a 

Creche III haja no máximo 25 alunos 

por sala (de acordo com espaço físico) 

e que o número de monitores seja 

compatível ao número de alunos de 

cada sala para que aconteça um 

atendimento adequado às crianças. 

Tudo isso, em consonância com o 

Parecer 17/2012 do CNE:

No caso de agrupamento de crianças 

da mesma faixa etária, recomenda-se 

a proporção de: 

I - seis a oito crianças por professor, 

no caso de crianças de até um ano; 

II - quinze crianças por professor, no 

caso de crianças de dois e três anos; 

III - vinte crianças por professor, no 

caso de crianças de quatro e cinco 

anos.

§3º - INCLUIR NO TEXTO - Nas escolas 

regulares que contemplem a 

Educação Infantil (Pré-Escola), que 

tenham classes multisseriadas ou não, 

que seja oferecido a cada sala um 

monitor para atender às demandas de 

banheiro, merenda, mal estar etc.

- Artigo 14, §1º – ALTERAR O TEXTO – 

Incluir a disciplina Inglês como 

OBRIGATÓRIA, no Regimento consta 

como diversificada.

- Artigo 83 – ALTERAR O TEXTO –  

Porque a deliberação mencionada no 

artigo, não condiz com o enunciado 

do mesmo. A deliberação adequada 

seria Del. 14/2015

- Artigo 91 – ADEQUAR O TEXTO – O 

fato mencionado no caput do referido 

artigo não tem relação com a 

deliberação citada.

- Artigo 101 – INCLUIR NO TEXTO –  

Que a retenção somente ao final do 

referido ciclo, ou seja, no 3º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, 

caso não tenham sido alcançadas as 

condições necessárias para o 

prosseguimento dos estudos. Essa 

avaliação tem que assumir forma 

processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica.

- Artigo 110 – ALTERAR O TEXTO – O 

resultado da recuperação paralela é 

bimestral e não semestral.

- Artigo 112 – ALTERAR O TEXTO – A 

recuperação paralela substitui um 

instrumento avaliativo, devendo as 

notas serem somadas e divididas 

novamente. Exemplo: 

avaliação 1 -  NOTA – 5  ,  

avaliação 2  - NOTA – 3                            

avaliação 3 – NOTA – 2

TOTAL – 10 : 3 =   MÉDIA – 3,5

A recuperação será feita e substituirá 

a nota de um instrumento avaliativo

avaliação 1 – NOTA – 5

avaliação 2 – NOTA – 3                               

recuperação – NOTA - 7

TOTAL -  15             MÉDIA - 5    

- Artigos 114, 115 e 116 – EXCLUIR –  Sob 

a justificativa de não haver no 

município recuperação final, sendo 

ofertada a recuperação bimestral, ou 

seja, a recuperação paralela.

- Artigo 164 – Haverá somente 2 tipos 

de advertência: a oral e a escrita para 

respaldar as ações, devendo ser todas 

as ações documentadas.

Advertência oral – art. 164, II, alíneas – 

A, B, C.

Advertência escrita – art. 164, II, 

alíneas – D, E, F e art. 164, III – todas as 

alíneas, exceto a C e a H que podem 

ser EXCLUIDAS, por estarem 

contempladas no art. 164, V e suas 

respectivas alíneas.

- No artigo 164 – CORRIGIR NO TEXTO 

– há 2 incisos “V” no art. 164, o certo 

seria V e VI.

- No artigo 164, V - EXCLUIR DO 

TEXTO – nesse dispositivo é feita 

menção ao Decreto 10.623/77, que 

não tem ligação com o texto 

apresentado.

- No art. 164, IV – EXCLUIR DO TEXTO 

essa passagem: – “Caberá recurso no 

prazo de 03 (três) dias ao próprio 

diretor (a) do estabelecimento, que 

deliberará em igual prazo, reformando 

ou mantendo a decisão. Neste último 

caso, não se admite novo recurso.” 

Partimos do pressuposto que se 

houve advertência escrita, a família já 

foi chamada a escola e teve ciência do 

ocorrido, podendo no momento 

apresentar o princípio da ampla 

defesa e do contraditório.

- Artigo 164  – INCLUIR NO TEXTO – 

em caso de reincidência na 

advertência escrita, o aluno poderá ser 

suspenso por até 3 (três) dias, sendo 

os familiares e o Conselho Tutelar 

acionados para ciência do fato.  

Havendo novas reincidências, após 

realizadas todas as etapas anteriores, 

a escola aconselhará  a família a 

buscar uma escola que seja mais 

adequada a realidade do aluno.

- Artigo 167 e 170 – EXCLUIR DO 

TEXTO as menções as deliberações de 

Três Rios.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação. 

Paraíba do Sul, 21 de agosto de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Sistema Municipal Ensino de Paraíba 

do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 25 

Revisão e alteração do caput e do 

parágrafo único, uma vez que, o que 

está transcrito, não se encontra em 

conformidade com a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADIN 4439/DF, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Segundo a decisão do pleno do STF 

ficou estabelecido, por maioria dos 

votos dos ministros (6 x 5), que o 

ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras pode ter natureza 

confessional, ou seja, vinculado às 

diversas religiões. Sendo assim:

“Competirá ao Estado, em 

observância ao princípio da igualdade, 

estabelecer regras administrativas 

gerais que permitam a realização de 

parcerias voluntárias sem 

transferências de recursos financeiros, 

em regime de mútua cooperação com 

todas as confissões religiosas que 

demonstrarem interesse, para a 

consecução do dispositivo 

constitucional, em termos 

semelhantes aos previstos na Lei 

13.204, de 14 de dezembro de 2015.”

“Não se diga que a realização dessas 

parcerias voluntárias é inexequível, 

pois bastará às respectivas Secretarias 

de Educação realizarem prévio 

chamamento público para 

cadastrarem as confissões religiosas 

interessadas. Posteriormente, no 

período de matrícula da rede pública, 

deverão ser ofertadas as diversas 

possibilidades para que os alunos ou 

seus pais/responsáveis legais, 

facultativamente, realizem 

expressamente sua opção entre as 

várias confissões ofertadas ou pela 

não participação no ensino religioso. 

Com a demanda definida, o Poder 

Público poderá estabelecer os 

horários, preferencialmente nas 

últimas aulas do turno, para que haja a 

liberação daqueles que não 

pretendam participar, utilizando-se, 

inclusive, de rodízios de períodos, se 

assim for necessário afirmando a 

constitucionalidade do ensino 

religioso confessional como disciplina 

facultativa dos horários normais das 

escolas públicas de ensino 

fundamental.”

Desta forma, é de fundamental 

relevância a adequação do Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

as diretrizes emanadas pelo Supremo 

Tribunal Federal.

- Artigo 26

Alteração da numeração da 

deliberação mencionada no caput do 

artigo. O certo seria Deliberação 

12/2014.

- Artigo 28, §3º

Alterar redação do referido parágrafo 

que se apresenta da seguinte forma:

§ 3º - O atendimento educacional é 

feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos 

educandos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de 

ensino regular.

Sendo nossa proposta:

§ 3º - A educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular.

Fundamentamos nossa proposta de 

alteração com base nas Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional 

Especial na Educação Básica e na 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação.

Paraíba do Sul, 04 de outubro de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido , 

em caráter de urgência, à Presidente 

do Conselho Municipal de Paraíba do 

Sul – RJ, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, para que fosse avaliado e 

concedido parecer sobre a Lei de 

Gestão Democrática, que irá instituir a 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores nas 

unidades escolares do Município de 

Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, sugeriu que tenha direito 

ao voto o aluno que na data da 

consulta pública já possua 12 (doze) 

anos completos. Segundo o 

entendimento do pleno, seria um 

momento oportuno para que a escola 

se consolide como espaço 

democrático e promova a inserção do 

aluno dentro desse contexto; para que 

ele exerça seu papel cidadão, através 

dos espaços de diálogos e discussões, 

sendo capaz de tomar decisões por si 

mesmo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 058/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX E 

EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 

ARMÁRIO VITRINE, GELADEIRAM 

CADEIRA EM AÇO, AR 

CONDICIONADO, BALDE A PEDAL, 

ARMÁRIO EM AÇO, ESTANTE EM 

AÇO, MESA DE ESCRITÓRIO, ESCADA 

COM 2 DEGRAUS, MESA DE EXAME E 

VENTILADOR DE TETO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais); CDDO DE CARMO 

COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no 

CBNPJ sob o nº 04.179.046/00014-70, 

para os itens: 02 R$ 1.400,00, 

perfazendo o total de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais); 04 R$ 

86,00, perfazendo o total de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais); 

10 R$ 270,00, perfazendo o total de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais); 

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 03 R$ 1.445,00, 

perfazendo o total de R$ 4.335,00 

(quatro mil trezentos e trinta e cinco 

reais); 05 R$ 2.390,00, perfazendo o 

total de R$ 2.390,00 (dois mil 

trezentos e noventa reais); 08 R$ 

350,00, perfazendo o total de R$ 

700,00 (setecentos reais); 09 R$ 

340,00, perfazendo o total de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta reais); 

INFONEW INFORMÁTICA LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 06 

R$ 683,00, perfazendo o total de R$ 

4.098,00 (quatro mil e noventa e oito 

reais); 07 R$ 115,00, perfazendo o total 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 174.968,00 (cento e setenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e 

oito reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

056/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

(quatro) Veículos da Marca 

Volkswagen Gol, 1.0, zero km, Flex, 

conforme Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 155.680,00 (cento 

e cinquenta e cinco mil seiscentos e 

oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

057/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: CDDO de Carmo 

Comércio e Prestação de Serviços 

Ltda-EPP

OBJETO: Fornecimento de 02 

Armários Vitrine, 05 Cadeiras em Aço, 

02 Escadas dois Degraus e 02 Mesas 

de Exames, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 37240001 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1170-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR TOTAL: R$ 6.270,00 (seis mil 

duzentos e setenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 03 

Geladeiras, 01 Aparelho de Ar 

Condicionado, 02 Estantes em Aço e 

02 Mesas para Escritório, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 8.105,00 (oito mil 

cento e cinco reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 06 Armário 

em Aço, 02 Baldes a Pedal e 

03Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 4.913,00 (quatro 

mil novecentos e treze reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 

PRESENCIAL N° 059/2018

Aquisição de 02 (dois) veículos de 

passeio, marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar nº 

22959.877000/1180-06.

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 059/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-06, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 77.840,00 

(setenta e sete mil oitocentos e 

quarenta reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-06, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 77.840,00 (setenta 

e sete mil oitocentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 

PRESENCIAL N° 060/2018

Aquisição de 05 (cinco) veículos de 

passeio, marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar nº23970002.

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 060/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 194.600,00 (cento 

e noventa e quatro mil e seiscentos 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 062/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS 

COMO: COMPUTADOR PORTÁTIL, 

TELEVISÃO 32”, ARQUIVO DE AÇO, 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 

COMPUTADOR, LONGARINA 3 

LUGARES, VENTILADOR DE TETO E 

GELADEIRA, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

27780001, com entrega após emissão 

da ordem de compra: LM 

TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.673.486/0001-42, 

para os itens: 01 R$ 2.520,00, 

perfazendo o total de R$ 10.080,00 

(dez mil e oitenta reais; SPACE 

INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 02 R$ 1.075,00, 

perfazendo o total de R$ 5.375,00 

(cinco mil trezentos e setenta e cinco 

reais); 04 R$ 1.300,00, perfazendo o 

total de R$ 24.700,00 (vinte e quatro 

mil e setecentos reais); 08 R$ 1.339,00, 

perfazendo o total de R$ 5.356,00 

(cinco mil trezentos e cinquenta e seis 

reais); INFONEW INFORMÁTICA 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 03 

R$ 395,00, perfazendo o total de R$ 

1.580,00 (mil quinhentos e oitenta 

reais); 05 R$ 2.310,00, perfazendo o 

total de R$ 18.480,00 (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta reais), 06 R$ 

215,00, perfazendo o total de R$ 

3.655,00 (três mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), 07 R$ 147,00, 

perfazendo o total de R$ 882,00 

(oitocentos e oitenta e dois reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 70.108,00 (setenta mil cento e oito 

reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

062/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA:LM Telecomunicações, 

Comércio e Serviços Eireli-ME

OBJETO: Fornecimento de 04 

Computadores Portáteis, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 10.080,00 (dez mil 

e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0038.1.001–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

063/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 05 

Televisores 32”, 19 Aparelho de Ar 

Condicionado e 04Geladeiras, 

conformeEmenda Parlamentar Nº 

27780001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 35.431,00 (trinta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

064/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

Arquivos de Aço, 08 Computadores, 17 

Longarinas de 03 lugares e 06 

Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 24.597,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e noventa e sete 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde



reunião do pleno, é discutir e validar a 

Lei de Gestão Democrática, que está 

sendo construída para implementação 

no último trimestre de 2018. Passou a 

palavra a Ana Rodrigues, que relatou 

como a comissão foi criada em 2017 

para que se levantassem dados, por 

meio de pesquisas a legislações de 

outros municípios para inserir ao 

nosso; propondo a leitura do 

documento por elas preparado, para 

que os conselheiros pudessem fazer 

seus apontamentos, sugestões e 

indagações. A primeira consideração 

feita foi sobre o artigo 4º, V que traz 

que só poderá ser candidato ao cargo 

de diretor e vice-diretor quem “tenha 

obtido resultado igual ou superior a 

70% (setenta por cento) nas duas 

últimas Avaliações de Desempenho” 

da Rede Municipal. A conselheira 

Sabrina Albino propôs que a avaliação 

de desempenho do diretor seja 

realizada dentro da unidade escolar 

pelo funcionalismo e não pela equipe 

da Secretaria Municipal de Educação, 

visto que são os funcionários que 

lidam diretamente, participando da 

rotina escolar, juntamente com 

diretores e vice-diretores. Ana 

Rodrigues ponderou ser válida a 

alteração, desde que os critérios 

avaliados sejam objetivos; o que todos 

concordaram e destacaram que é o 

mais indicado. Dando sequência a 

leitura, sobre o mesmo artigo, foi 

pontuado que em seu inciso VIII, §1º 

que versa sobre “o candidato que 

esteja permutado cumprirá mínimo de 

40 h semanais. Caso a permuta 

termine ele deverá cumprir o mínimo 

de 25h semanais”; a conselheira 

Alessandra Celestino alegou que o fim 

da permuta e, consequente redução 

da jornada de trabalho do diretor, 

trará prejuízos a escola, que ficará 

parcialmente sem a presença de um 

diretor na unidade. Sugerindo assim, 

que seja pactuado e documentado, 

entre os entes que celebram o acordo, 

que a permuta, obrigatoriamente, 

deverá se manter até o final do 

mandato do diretor. Ainda sobre o art. 

4º, VIII,§ 3º que diz: “O profissional que 

tiver uma (01) matrícula terá o direito 

de receber Dedicação Exclusiva para 

cumprir as 40 horas semanais”. 

Alessandra sugeriu a existência de 

uma gratificação fixa para a função de 

diretor, alegando que o impacto 

financeiro seria menor. Visto que o 

próprio termo “dedicação exclusiva” é 

inadequado. Sua colocação gerou 

várias ponderações entre o grupo, 

tentando valorar o que seria uma 

gratificação justa para o desempenho 

desta atividade, uma vez que requer

assumir muitas responsabilidades. 

Sabrina ponderou se não seria 

possível dar somente a gratificação de 

direção às diretoras gerais. Enquanto 

que as vice-diretoras ou adjuntas 

poderiam: 1- não receber nenhum 

adicional, ou seja, trocariam somente a 

atuação na sala de aula para a função 

de vice-direção; 2- receber uma 

gratificação menor. Visto que, é 

necessária a redução de custos pela 

Seduc. Jaqueline Carneiro ressaltou 

que, principalmente, nas escolas da 

zona rural é importante a figura do 

vice-diretor, já que muitas vezes o 

diretor geral se ausenta da unidade 

escolar para atender demandas da 

Secretaria de Educação, o que acaba 

por demandar tempo, devido a 

distância. A também conselheira e 

Secretária de Educação, Neila 

Bouzada, argumentou que está sendo 

feito um estudo por parte da 

Secretaria de Educação para tentar 

majorar essa gratificação sem 

comprometer as finanças; solicitou 

que avançássemos com as discussões 

no próximo encontro. Como a reunião 

já estava por findar, todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades até o próximo encontro. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, cinco de junho de dois 

mil e dezoito.

Ao décimo segundo dia do mês de 

junho de dois mil e dezoito, às 

quatorze horas, conforme convocação 

prévia, no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul, foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seg uintes 

conselheiros titulares: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e Alessandra do 

Nascimento Celestino. Além dos 

presentes citados acima, também 

participaram da reunião, os membros 

da comissão responsável pela lei que 

institui o processo de consulta pública 

para escolha de diretores e 

vice-diretores das unidades escolares 

da Rede Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa e a coordenadora 

pedagógica, Ana Ferreira Rodrigues. 

Iniciou-se a reunião com a Presidente 

Djenaine Sibyl retomando o encontro 

anterior. Passou a palavra a Ana 

Rodrigues para que continuasse a 

fazer a leitura do documento; dando 

sequência a proposta. Avançando nas 

discussões, Alessandra Celestino 

sugeriu que no art. 8º, III e IX (anexo I) 

fosse ampliado o prazo fixado pela 

Comissão Organizadora dar resposta 

ao recurso do candidato quanto ao 

deferimento ou indeferimento da 

inscrição. O que foi acatado por todos 

os presentes. Ao aprofundarmos o 

diálogo a respeito do capítulo: “Da 

Constituição da Comunidade Escolar”, 

muitos apontamentos foram feitos. A 

conselheira Alessandra ressaltou que 

a proposta restringe o número de 

alunos com direito ao voto, já que na 

referida lei, somente alunos e 8º e 9º 

ano teriam direito de manifestar sua 

vontade; os demais alunos seriam 

representados por seus pais ou 

responsáveis. Jaqueline Carneiro 

concordou com o posicionamento e 

acrescentou que, tendo o aluno 

manifestado sua vontade, o 

pai/responsável por este não teria 

direito

ao voto. Para ela, somente no caso dos 

alunos não votantes os 

pais/responsáveis teriam direito ao 

voto. O que também ficou pacificado. 

Sendo assim, propôs-se a 

reformulação do capítulo e inserção 

de um parágrafo único para definir 

quem seria considerado responsável 

pelo aluno: aquele que tivesse 

assinado a ficha de matrícula na 

unidade escolar. Ana Rodrigues fez as 

anotações pertinentes e deu 

prosseguimento na leitura. Ao chegar 

ao artigo 14, muitas colocações foram 

feitas. Primeiramente, a conselheira 

Jaqueline ponderou que não pode ser 

adotado somente o critério 

quantitativo (ter mais de 250 alunos) 

para definir se a unidade escolar terá 

direito a um vice-diretor. Segundo ela, 

as peculiaridades devem ser 

observadas; já que, alcançar 250 

alunos na zona rural não é comum. 

Somado a isso, a distância física, que 

existe entre as unidades da zona rural 

e a Secretaria de Educação, faz com 

que haja necessidade de se ter a 

presença de um vice; para que a 

unidade não fique descoberta, ou seja, 

sem um responsável. Novamente, a 

questão orçamentária veio em voga. 

Segundo Ana Rodrigues, reduzir o 

quantitativo de alunos, para que a 

escola tenha direito ao vice-diretor, 

trará custos elevados. Neila Bouzada 

reiterou essa situação apresentada 

por Ana e, se posicionando enquanto 

Secretária de Educação, disse que 

essa é uma preocupação atual. 

Sabrina Albino sugeriu que se 

estabeleça uma gratificação fixa e 

com valores atualizados para a função 

de diretor. Alessandra concordou com 

ideia e disse que o mesmo princípio se 

aplica no Estado. Jaqueline discordou 

alegando que a gratificação não é tão 

interessante financeiramente quanto a 

dedicação exclusiva, e que isso pode 

levar as pessoas a não quererem se 

candidatar ao cargo. Alessandra e 

Sabrina pontuaram que a dedicação 

exclusiva sai mais cara que a 

gratificação e acaba por onerar mais. 

As discussões seguiram e ao chegar 

ao art. 21 e 22 novos apontamentos 

ocorreram. Alessandra Celestino 

colocou que tem que ser dado peso 

diferente as representatividades, já 

que o número de pais é superior ao de 

funcionários; devendo ter 

proporcionalidade nos votos; sendo 

necessário reformular tal dispositivo. 

Ana Rodrigues considerou plausível a 

colocação e prometeu fazer 

alterações para regulamentar da 

melhor forma. Mais uma vez, a reunião 

já estava por findar, e todo o pleno 

concordou com a suspensão das 

atividades. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, doze de 

junho de dois mil e dezoito.

Ao décimo dia do mês de julho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação, 

sob a Presidência de Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Ao décimo dia do mês de abril 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 , não foi 

possível realizar a reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação por falta de quórum. 

Estavam presentes somente a 

Presidente, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, e a conselheira, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino; além das 

representantes do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do RJ – 

SEPE – Paraíba do Sul, Natália Alves 

Oliveira e Fernanda Aparecida 

Medeiros. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, dez de 

abril de dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de maio 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 reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros efetivos: Jacqueline 

Carneiro Leal, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino e Neila Moreira dos 

Santos Bouzada e a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles; além 

da representante do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da 

Educação do RJ – SEPE – Paraíba do 

Sul, Natália Alves Oliveira. Os 

conselheiros discutiram e deliberaram 

sobre a seguinte pauta: 1) Retificação 

da numeração das deliberações 

cronologicamente; 2) Discussão sobre 

a interpretação dada ao art. 8º do 

Regimento Interno do CME - Paraíba 

do Sul . 3) Proposições a Secretaria de 

Educação; 4) Convite ao CME – 

Paraíba do Sul à eleição da 

Presidência da Regional Sudoeste I. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl ressaltando que é 

extrema importância a participação e 

assiduidade dos membros deste 

conselho às reuniões. A representante 

sindical, Natália Alves, pediu a palavra 

para fazer uma colocação sobre a 

participação popular nos conselhos. 

Segundo ela, em um evento em que 

participou, pediu orientações acerca 

do tema a Fernando Uchoa; que a 

informou que a participação dos 

cidadãos é aberta e o direito a fala 

também. A presidente, Djenaine Sibyl, 

disse concordar plenamente com isso  

e salientou que a finalidade dos 

conselhos é justamente essa, ser 

plural; onde todos possam expressar 

suas opiniões. Entretanto, segundo 

Djenaine, as colocações não podem 

ser feitas aleatoriamente, há que se ter 

um momento específico, para que os 

debates não percam seu sentido. E é, 

justamente, para saber o momento em 

que essa participação deva se 

concretizar, que a Secretária do 

Conselho Municipal, Sabrina Albino e a 

presidente Djenaine Sibyl, fizeram um 

levantamento nos Regimentos 

Internos nos demais conselhos da 

Regional Sudoeste I para elucidar essa 

questão. Como esses conselhos 

também não fazem uma abordagem 

restritiva desse aspecto em seus 

ordenamentos, o CME – Paraíba do Sul 

segue em busca de uma solução que 

atenda a pluralidade; solicitando a 

própria Natália, que busque junto a 

sua fonte, aparato legislativo que 

respalde nossas ações. Findada a 

participação da Natália, retomaram a 

discussão da pauta. A Secretária 

Executiva, Sabrina Albino, apresentou 

aos demais conselheiros a 

necessidade de retificação na 

numeração cronológica das 

deliberações, já que anteriormente 

houve um erro interno e

há duas deliberações com mesma 

numeração, precisando reajustá-las 

para nova publicação. Essa 

modificação foi aprovada por 

unanimidade pelos membros. Em 

sequência, foi feita a leitura no art. 8º 

do Regimento Interno do Conselho 

Municipal para que fossem feitas 

considerações quanto à interpretação 

do mesmo; o Presidente só deveria 

votar em caso de desempate ou em 

todos os casos. Ficou decidido 

também, por unanimidade, manter a 

redação do dispositivo. Observando 

ainda o Regimento Interno e visando 

reunião após as 16 horas por questões 

pessoais. Além dos presentes citados 

acima, também participaram da 

reunião os membros da comissão 

responsável pela lei que institui o 

processo de consulta pública para 

escolha de diretores e vice-diretores 

das unidades escolares da Rede 

Municipal de Paraíba do Sul, 

coordenadora do 2º segmento do 

Ensino Fundamental, Cristyani Mendes 

de Sousa, a coordenadora pedagógica, 

Ana Ferreira Rodrigues e a 

supervisora, Cristiane da Costa 

Quintela do Nascimento Oliveira. 

Iniciou-se a reunião com a presidente 

Djenaine Sibyl apresentando a 

comissão acima citada e destacando 

que o objetivo da presença desta, na 

dar maior efetividade as sessões do 

pleno, a conselheira, Sabrina Albino, 

sugeriu revisar o quórum do Conselho, 

visto o desligamento de um dos 

membros. Sendo assim, depois de 

discutido o assunto, todos os 

conselheiros aprovaram alterar o 

quórum das sessões ordinárias para a 

presença de 1/3 de seu corpo efetivo. 

Dando continuidade, no uso de sua 

atribuição propositiva, esse Conselho 

vem sugerir a Secretaria de Educação 

que, nos dias de formação e/ou 

capacitação, os profissionais da 

Educação envolvidos possam sair mais 

cedo de suas atividades laborais para 

conseguirem chegar mais cedo, para 

que alcancem maior produtividade. 

Sugestionou também, que as turmas 

do 2º e 3º período integral possam ter 

a mesma rotina pedagógica que as 

turmas de turno parcial, visto que o 

trabalho pedagógico fica restrito a um 

curto espaço de tempo em função da 

rotina diária de cuidados da creche. As 

duas sugestões foram aprovadas por 

unanimidade pelo pleno. Foi feita, 

então, a leitura do item quatro da 

pauta, Djenaine convidou a todos os 

membros presentes para a eleição da 

Presidência da Regional da Sudoeste I, 

que aconteceria em Paty do Alferes, 

no dia oito de maio de dois mil e oito. 

Somente a Presidente e a conselheira 

Sabrina Albino se manifestaram em ir. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de maio de dois 

mil e dezoito.

Ao quinto dia do mês de junho de dois 

mil e dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

presentes os seguintes conselheiros 

efetivos: Jacqueline Carneiro Leal, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino e 

Neila Moreira dos Santos Bouzada e 

Alessandra do Nascimento Celestino. 

O conselheiro, Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira, só chegou à 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Os conselheiros 

discutiram e deliberaram sobre a 

seguinte pauta: 1) Discussão e

considerações sobre o Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ. Iniciou-se a reunião com a 

Presidente, Djenaine Sibyl, fazendo a 

leitura em voz alta do documento para 

que, os apontamentos e ajustes, se 

necessários, fossem feitos. As 

intervenções sugeridas por este pleno 

foram nos artigos 26, caput e 28, §3º. 

No primeiro, para que retifiquem a 

numeração da deliberação 

mencionada no caput e, no segundo, 

para que seja feita alteração da 

redação do dispositivo. Desta forma, 

após findar o estudo do documento, 

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, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, dez de julho de dois mil 

e dezoito.

 Ao décimo quarto dia dia do mês de 

agosto 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 , não foi possível  

realizar a reunião ordinária do Plenário 

do Conselho Municipal de Educação 

por falta de quórum. Estavam 

presentes somente a Presidente, 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 

conselheira, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino. Nada mais havendo a 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 

Soares Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, quatorze 

de agosto de dois mil e dezoito.

Ao décimo primeiro dia do mês de 

setembro 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 reunião 

ordinária do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares: 

Jacqueline Carneiro Leal, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Alessandra 

do Nascimento Celestino. Os 

conselheiros discutiram e revisaram a 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização, a pedido da Secretária 

de Educação, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada. A presidente, Djenaine Sibyl, 

explicitou que o documento, a ser 

apresentado ao pleno, na data de hoje, 

foi fruto de pesquisas, levantamentos 

e estudos feitos por ela, Djenaine, e 

pela conselheira, Sabrina. Estudo este, 

que ainda está em sua fase inicial; que 

ganhará corpo e se consolidará a 

partir das discussões e apontamentos 

do conselho. Iniciou assim, a leitura do 

material. Djenaine salientou que o 

objetivo de revisarmos a antiga 

deliberação sobre o Ciclo de 

Alfabetização é torná-la mais atual, 

direta e concreta; para que o processo 

de alfabetização possa se tornar 

eficaz. Todos os conselheiros 

concordaram que esse é o grande 

interesse do pleno; possibilitar que a 

Educação Municipal de Paraíba do Sul 

possa crescer, se consolidar e alcançar 

grandes resultados. Desta forma, 

Alessandra e Jacqueline sugeriram 

alterações pontuais na deliberação e a 

mesma foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, onze de setembro de 

dois mil e dezoito.

Ao quarto dia do mês de outubro de 

dois mil e dezoito, às dezessete horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi 

realizada reunião extraordinária do 

Plenário do Conselho Municipal de 

Educação, sob a Presidência de 

Alessandra do Nascimento Celestino, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino,  Neila Moreira 

dos Santos Bouzada e  Carlos Eduardo 

Magdalena Pereira. Além dos 

presentes citados acima, também 

participou da reunião a conselheira 

suplente, Patrícia Ramos Salles.  A 

Secretária de Educação e também 

conselheira, Neila Bouzada, pediu a 

palavra logo no início da sessão para 

explicitar o que motivou o 

agendamento desse encontro. 

Segundo ela, é necessário que o pleno 

possa dar seu parecer sobre o projeto 

de lei que institui o processo de 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores das 

unidades escolares da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul; para que, na 

sequência, pudesse levar à Câmara 

Municipal para tramitação, avaliação e 

aprovação.  Realizou, desta forma, a 

leitura da referida lei; que transcorreu 

tranquilamente, sem grandes 

interferências. Alessandra Celestino 

sugeriu que fosse acrescentado, como 

arcabouço jurídico da lei, o Regimento 

Interno dos Servidores, o que foi 

aceito por todos. Sabrina Albino e 

Alessandra Celestino propuseram que 

seja considerada, na lei, a 

possibilidade do aluno que possua 12 

(doze) anos completos, na data da 

consulta pública, possa exercer o 

direito ao voto; uma vez que, isso nada 

mais é do que o exercício e vivência da 

cidadania. O referido documento já 

passou por 2 (duas) sessões desse 

pleno para que considerações, ajustes, 

adequações e correções fossem 

tecidas. Sendo assim, ele retornou à 

Comissão responsável e, só agora, no 

dia de hoje, retornou as mãos do CME 

para avaliação final. Desta forma, após 

findar o estudo do mesmo, os 

apontamentos finais foram feitos por 

meio de parecer técnico deste 

colegiado, para que ele seja devolvido 

à Secretaria Municipal de Educação. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, 

Secretária Executiva desse órgão, 

lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, quatro de outubro de 

dois mil e dezoito.

O Exmo. Sr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, convoca todos os 

motoristas de táxis e motoristas 

auxiliares a participarem da reunião 

que será realizada no dia 29 de 

outubro de 2018, segunda-feira, às 

10:30 horas no auditório da Prefeitura, 

sito à Rua visconde da Paraíba, nº 11.

O assunto principal da reunião será o 

recadastramento dos táxis, entre 

outros assuntos de interesse da classe 

taxista.

Paraíba do sul, 23 de outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS 

COMISSÕES DE LEVANTAMENTO E 

AVALIAÇÃO; DEPRECIAÇÃO E 

REVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE 

BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E 

INSERVÍVEIS.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, 

previstas no artigo 95, da Lei Orgânica 

Municipal,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Nomear os membros da 

Comissão de Levantamento e 

Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, 

Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

MARILETE DA PIEDADE PAREDES 

Membros: 

ÂNTONIO CARLOS DOS SANTOS

ALOYSIO PIFANO PINTO

NOEMI REZENDE

JOSÉ MARIA DIONIZIO 

Art. 2º. Compete à Comissão de 

Levantamento de Avaliação: 

I-Verificação da localização física de 

todos os bens patrimoniais do 

Município; 

II- Avaliação do estado de 

conservação dos bens;

 III- Classificação dos bens passíveis de 

disponibilidade de uso; 

IV- Identificação dos bens 

pertencentes a outros órgãos e que 

ainda não foram transferidos para o 

Município;

 V- Identificação de bens permanentes 

eventualmente não tombados; 

VI- Identificação de bens patrimoniais 

não localizados; 

VII- Emissão de relatório final acerca 

das observações anotadas ao longo 

do processo do inventário, constando 

as informações quanto aos 

procedimentos realizados, à situação 

geral do patrimônio do Município e às 

recomendações para corrigir as 

irregularidades apontadas, assim 

como eliminar ou reduzir o risco de 

sua ocorrência futura, se for o caso; 

VIII- Realizar outras atividades 

correlatas.

Art. 3º. Nomear os membros da 

Comissão de Depreciação e 

Reavaliação Patrimonial de Bens 

Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul, 

composta: 

Presidente: 

ANTÔNIO CÉSAR MARTINS SÉRCIO

Membros: 

CARLOS HENRIQUE ROCHA MENDES

IOHANA MATIAS PEREIRA

ALMIR DA SILVA ARLINDO

Art. 4º. Compete à Comissão de 

Depreciação e Reavaliação 

Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, 

Úteis e Inservíveis; 

I- Classificar os bens inservíveis 

(ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis 

e antieconômicos); 

II- Formar os lotes de bens conforme 

sua classificação e características 

patrimoniais;

III- Elaborar as informações para o 

ajuste contábil dos bens do Município, 

que é representado pelo registro das 

depreciações, vida útil econômica, 

valor residual, considerando o critério 

do valor justo dos bens móveis acordo 

com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público.

IV- Avaliar sucatas pertencentes ao 

Município;

V. Reavaliar bens móveis e imóveis 

pertencentes ao Município para fins 

contábeis; 

VI. Organizar, definir prazos e 

acompanhar e dar andamento dos 

Leiloes de Bens inservíveis do 

Patrimônio Publico que vierem a 

ocorrer. 

VII. Relacionar baixa de bens para 

ajuste de incorreções no cadastro do 

sistema patrimonial, com lei municipal 

específica; 

VIII. Emitir pareceres sobre a doação 

de bens móveis, permitida 

exclusivamente para fins de interesse 

social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência 

sócio-econômica, relativamente à 

escolha de outra forma de alienação; 

IX. Avaliar bens imóveis para fins de 

locação, alienação, aquisição por meio 

de compra, permuta ou doação pela 

Administração Pública do Município, e 

ainda recebimento por dação em 

pagamento como forma de extinção 

de crédito tributário municipal. 

X- Elaborar relatório de conclusão, e 

encaminhá-lo a Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, 

inclusive recomendado a baixa de 

bens inservíveis.

XI. A Divisão de Recursos Humanos do 

Município deverá solicitar certidão da 

Coordenação do Patrimônio de bens 

sob a responsabilidade de servidor 

municipal efetivo ou ocupante de 

cargo em comissão, previamente à sua 

exoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18 DE OUTUBRO 

DE 2018.

Estabelece normas e procedimentos 

para o desenvolvimento do Ciclo 

Sequencial de Alfabetização da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul-RJ

Art. 1º O Ciclo Sequencial de 

Alfabetização para o Sistema de 

Ensino do Município de Paraíba do 

Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 

ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 

nº07⁄2010, especificamente pelo 

artigo 30, a ser transcrito, com 

fundamento no parecer CNE/CEB 

nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental devem assegurar:

I – A alfabetização e o letramento;

II – O desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais Artes, a 

Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da 

Ciência, da História e da Geografia;

III – A continuidade da aprendizagem, 

tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os 

prejuízos que a repetência pode 

causar no Ensino Fundamental como 

um todo e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo 

ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.

§ 1º - Mesmo quando o Sistema de 

Ensino ou Escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo 

Regime Seriado, será necessário 

considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 

não passível de interrupção, voltado 

para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e 

aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 

§ 2º - Considerando as características 

de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aos professores adotar formas de 

trabalho que proporcionem maior 

mobilidade das crianças nas salas de 

aula e as levem a explorar mais 

intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, 

manuseando-os e explorando as suas 

características e propriedades.

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 

(seiscentos dias letivos) dedicados a 

inserção na cultura escolar, à 

aprendizagem da leitura e da escrita, à 

ampliação das capacidades de 

produção e compreensão de textos 

orais em situações familiares e não 

familiares e à ampliação do universo 

de referências culturais dos alunos nas 

diferentes áreas do conhecimento.

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 

assegurar, a todas as crianças, um 

tempo diferenciado de convívio 

escolar e mais oportunidades de 

aprendizagem;

II – A urgência de uma política que dê 

ênfase ao processo de alfabetização e 

letramento dos alunos da rede pública 

de ensino;

III – A necessidade de orientar as 

escolas na organização e 

funcionamento do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

do Ciclo de Alfabetização os seguintes 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 

(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Ensino Fundamental.

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

que terão ingresso os alunos com 6 

(seis) anos de idade completos ou a 

completar até 31 (trinta e um) de 

março do ano em curso, terão suas 

atividades pedagógicas organizadas 

de modo a assegurar que, ao final de 

cada ano de escolaridade, conforme 

Proposta Curricular Municipal, todos 

os alunos na área da Linguagem sejam 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

recitá-lo na ordem das letras;

b) Conhecer os usos e funções sociais 

da escrita;

c) Reconhecer a separação das 

palavras, na escrita, por espaços em 

branco;

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 

letras em formato imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas;

e) Comparar palavras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons 

de sílabas iniciais, mediais e finais;

f) Escrever, espontaneamente ou por 

ditado, palavras e frases de forma 

alfabética – usando letras/grafemas 

que representem fonemas;

g) Ler palavras novas com precisão na 

decodificação, no caso de palavras de 

uso frequente, ler globalmente, por 

memorização;

h) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor;

b) Ler e escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em posição 

átona em final de palavra);

c) Ler e escrever corretamente 

palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em 

todas as sílabas;

d) Ler e escrever corretamente 

palavras com marcas de nasalidade 

(til, m, n);

e) Escrever palavras, frases, textos 

curtos nas formas imprensa e cursiva;

f) Segmentar corretamente as 

palavras ao escrever frases e textos;

g) Usar adequadamente ponto final, 
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ponto de interrogação e ponto de 

exclamação;

h) Ler e compreender com certa 

autonomia cantigas, letras de canção, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e relacionando 

sua forma de organização à sua 

finalidade;

i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 

em meio impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 

palavras com os dígrafos lh, nh, ch;

b) Ler e compreender, com 

autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções de 

montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a ser 

seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto;

c) Ler e compreender, com 

autonomia, variados gêneros textuais, 

do campo da vida cotidiana, com 

expressão de sentimentos e opiniões, 

de acordo com as convenções do 

gênero considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto;

d) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade 

adequado;

e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

do cantinho de leitura da sala de aula 

e/ou disponíveis em meios digitais 

para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 

colegas sua opinião, após a leitura;

f) Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global;

g) Inferir informações implícitas nos 

textos lidos;

h) Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, 

com base no contexto da frase ou do 

texto;

i) Ler e compreender, com certa 

autonomia, textos em versos, 

explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos visuais e 

sonoros.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 

Alfabetização, todos os alunos devem 

ter consolidado as capacidades 

referentes à leitura e à escrita 

necessárias para expressar-se, 

comunicar-se e participar das práticas 

sociais letradas e ter desenvolvido o 

gosto e apreço pela leitura.

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

os alunos devem compreender e 

utilizar o sistema de numeração, 

dominar os fatos fundamentais das 

quatro operações, realizar cálculos 

mentais, dominar conceitos básicos 

relativos a grandezas e medidas, 

espaço e forma e resolver operações 

matemáticas com autonomia. Ao final 

de cada ano de escolaridade, 

conforme Proposta Curricular 

Municipal, todos os alunos deverão ser 

capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 

contextos em que se encontram 

(indicador de quantidade, código de 

identificação ou de ordem em 

diferentes situações cotidianas);

b) Contar de maneira exata ou 

aproximada utilizando diferentes 

estratégias;

c) Contar a quantidade de objetos de 

coleções até 100 (cem) unidades e 

apresentar o resultados por registros 

verbais e simbólicos;

d) Reconhecer valores de moedas e 

cédulas do Sistema Monetário 

Brasileiro;

e) Descrever, comparar e classificar 

figuras planas por características 

comuns;

f) Descrever a localização de pessoas 

e objetos no espaço em relação a sua 

própria posição, utilizando termos: 

direita, esquerda, em frente e atrás;

g) Resolver problemas envolvendo 

diferentes significados da adição e 

subtração (juntar, acrescentar, separar 

e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

naturais até a ordem de centenas com 

e sem suporte da reta numérica;

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 3 (três) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

c) Composição e decomposição de 

números até 999;

d) Resolver e elaborar problemas de 

adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 

acrescentar, separar e retirar o dobro, 

metade e triplo); com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais;

e) Reconhecer, comparar e nomear 

figuras geométricas planas e espaciais 

com características comuns;

f) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo (uso do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e analógicos 

e ordenação de datas);

g) Reconhecer e fazer equivalência de 

valores de moedas e cédulas do 

Sistema Monetário Brasileiro;

h) Coletar, classificar e representar 

dados em tabelas simples e dupla 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 

números de até 4 (quatro) ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal;

b) Composição e decomposição de 

números até 9999;

c) Utilizar diferentes procedimentos 

de cálculo mental e escrito para 

resolver problemas significativos de 

adição, subtração e multiplicação com 

números naturais;

d) Utilizar reta numérica para ordenar 

números naturais e fazer cálculos de 

adição, subtração e multiplicação;

e) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);

f) Resolver e elaborar problemas de 

divisão de um número natural por 

outro até 10;

g) Significado de metade, terça e 

quarta parte;

h) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco, retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

objetos no mundo físico e nomear 

essas figuras;

 i) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, capacidade, massa e 

tempo utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas 

mais usuais, bem como os diversos 

instrumentos de medida;

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo, utilizando relógios, 

analógico e digital, para informar os 

horários de início e término da 

realização de uma atividade e sua 

duração;

k) Reconhecer a relação entre 

hora/minutos e minutos/segundos;

 l) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a comparação e a 

equivalência, de valores monetários 

do Sistema Brasileiro, em situações de 

compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 

Aprendizagem, aqui descritos, são 

considerados os direitos básicos para 

cada ano de escolaridade. A Proposta 

Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 

das atividades pedagógicas que 

assegurarão o cumprimento dos 

objetivos do Ciclo em cada ano de 

escolaridade.

Art. 6º - Na operacionalização do Ciclo 

de Alfabetização, devem ser 

observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

garantam a aprendizagem e a 

recuperação das dificuldades no 

processo de construção do 

conhecimento;

II – A sistematização dos recursos do 

código da leitura e escrita e seus 

princípios organizadores, a fim de que 

os estudantes atinjam a condição de 

letramento;

III – A avaliação processual, formativa, 

participativa, contínua, cumulativa e 

diagnóstica, numa visão formativa;

IV- A utilização de instrumentos e 

procedimentos avaliativos sob uma 

perspectiva qualitativa, por meio de 

observação, registro descritivo e 

reflexivo, além dos valores, notas ou 

conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

deve observar aos seguintes 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 

participativa, formativa e cumulativa, 

de forma a possibilitar tomada de 

decisões para redimensionamento, se 

necessário, da ação pedagógica;

II – Superar a prática tradicional que se 

limita a observar apenas os resultados 

finais traduzidos em notas ou 

conceitos para verificação de 

conhecimentos em caráter 

classificatório;

III – Superar a simples verificação de 

rendimento utilizando instrumentos e 

procedimentos de observação, 

acompanhamento contínuo, registro e 

reflexão permanente sobre o processo 

de ensino aprendizagem, adaptando-o 

às diferentes necessidades, estilos e 

possibilidade de expressão e 

compreensão dos alunos;

IV – Constituir-se em momento 

privilegiado e necessário para a 

construção do planejamento e das 

ações pedagógicas;

V – Permear todo o processo de 

ensino aprendizagem de modo a 

oportunizar o conhecimento do 

potencial do aluno, suas variações de 

desempenho escolar, evitando 

comparações e competição em 

relação a outros alunos.

§1º - O processo de avaliação dos 

estudantes do Ciclo de Alfabetização 

será registrado através de Parecer  

Descritivo do aluno,  serão 

consolidados instrumentos objetivos 

que subsidiarão esse registro 

avaliativo do aluno.

§2º- O processo de avaliação dos 

estudantes ao final do Ciclo de 

Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 

escolaridade, será realizado através 

do registro da nota e será resultado do 

somatório dos DIVERSOS 

INSTRUMENTOS (mínimo de três) 

aplicados ao longo dos bimestres, 

junto com uma ficha em que se 

identifique os direitos de 

aprendizagem adquiridos a cada 

bimestre, de modo que ano final do 4º 

(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

resultado do estudante deverá ser 

expresso através da média de notas 

obtidas  durante os bimestres e um 

parecer que registre os direitos de 

aprendizagem consolidados ao final 

do ciclo.

§3º - Os casos excepcionais se 

caracterizarão quando o estudante 

estagnar em seu processo de 

aprendizagem, considerando os 

direitos previstos para o ano de 

escolaridade. 

Art. 8º - A promoção dos alunos deve 

estar vinculada a aprendizagem. As 

unidades escolares deverão com suas 

equipes pedagógicas construir 

estratégias de ensino diversificadas a 

fim de recuperar os alunos que por 

algum motivo, apresentarem 

dificuldades no seu processo de 

construção do conhecimento em cada 

ano de escolaridade.

Art. 9º - No caso de retenção esta 

estagnação deverá ser comprovada 

através de diversos instrumentos; 

atividades desenvolvidas pelo aluno 

ao longo do processo, análise dessas 

atividades, encaminhamentos a 

serviços especializados, registros de 

reuniões com responsável e outros 

documentos que possam comprovar a 

necessidade do aluno permanecer no 

mesmo ano de escolaridade para 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

direitos de aprendizagem. 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

conter as estratégias de recuperação 

e/ou reforço escolar a serem 

oferecidos pelo professor, junto com a 

Equipe Pedagógica; destacando os 

Direitos de Aprendizagem que o 

estudante não conseguiu se apropriar. 

Essa documentação deverá ser 

arquivada junto a documentação do 

aluno.

§2º – Caso o aluno retido tenha 

necessidades educacionais especiais 

caberá uma avaliação da equipe 

técnico-pedagógica e da equipe de 

Educação Inclusiva, a fim de realizar 

uma análise da situação junto ao 

professor. 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

Sequencial de Alfabetização ocorrerá 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

atingido as mínimas condições 

necessárias para o prosseguimento de 

estudos nos anos seguintes de 

escolaridade.

Art. 11 - No caso de retenção de alunos 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade 

do Ensino Fundamental, a Unidade 

Escolar deverá, juntamente, com a sua 

equipe pedagógica (Coordenador 

Pedagógico, Professor e Diretor) e a 

Coordenação Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, 

elaborar avaliação e plano de ação a 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 

alfabetizador, o professor que atua no 

1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 

(terceiro) anos de escolaridade do 

Ensino Fundamental. A formação 

continuada dos professores 

alfabetizadores será um eixo 

estruturante para o entendimento do 

processo de alfabetização e garantirá 

o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre alfabetização, 

interdisciplinaridade e inclusão como 

princípio fundamental do processo 

educativo terá seus enfoques os 

processos instrumentais como plano 

de aula, as sequências didáticas e a 

avaliação diagnóstica entre outros, 

bem como, estratégias que viabilizem 

ao aluno aprender com efetividade.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 

de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira - 

Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                    

Jacqueline Carneiro Leal

Alessandra do Nascimento Celestino

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Regimento Escolar da 

Rede Municipal para sua validação.

 Paraíba do Sul, 02 de abril de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Regimento Escolar da Rede Municipal 

de Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 8º 

§2º - ALTERAR O TEXTO: passando a 

ressaltar que nas turmas de Maternal a 

Creche III haja no máximo 25 alunos 

por sala (de acordo com espaço físico) 

e que o número de monitores seja 

compatível ao número de alunos de 

cada sala para que aconteça um 

atendimento adequado às crianças. 

Tudo isso, em consonância com o 

Parecer 17/2012 do CNE:

No caso de agrupamento de crianças 

da mesma faixa etária, recomenda-se 

a proporção de: 

I - seis a oito crianças por professor, 

no caso de crianças de até um ano; 

II - quinze crianças por professor, no 

caso de crianças de dois e três anos; 

III - vinte crianças por professor, no 

caso de crianças de quatro e cinco 

anos.

§3º - INCLUIR NO TEXTO - Nas escolas 

regulares que contemplem a 

Educação Infantil (Pré-Escola), que 

tenham classes multisseriadas ou não, 

que seja oferecido a cada sala um 

monitor para atender às demandas de 

banheiro, merenda, mal estar etc.

- Artigo 14, §1º – ALTERAR O TEXTO – 

Incluir a disciplina Inglês como 

OBRIGATÓRIA, no Regimento consta 

como diversificada.

- Artigo 83 – ALTERAR O TEXTO –  

Porque a deliberação mencionada no 

artigo, não condiz com o enunciado 

do mesmo. A deliberação adequada 

seria Del. 14/2015

- Artigo 91 – ADEQUAR O TEXTO – O 

fato mencionado no caput do referido 

artigo não tem relação com a 

deliberação citada.

- Artigo 101 – INCLUIR NO TEXTO –  

Que a retenção somente ao final do 

referido ciclo, ou seja, no 3º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, 

caso não tenham sido alcançadas as 

condições necessárias para o 

prosseguimento dos estudos. Essa 

avaliação tem que assumir forma 

processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica.

- Artigo 110 – ALTERAR O TEXTO – O 

resultado da recuperação paralela é 

bimestral e não semestral.

- Artigo 112 – ALTERAR O TEXTO – A 

recuperação paralela substitui um 

instrumento avaliativo, devendo as 

notas serem somadas e divididas 

novamente. Exemplo: 

avaliação 1 -  NOTA – 5  ,  

avaliação 2  - NOTA – 3                            

avaliação 3 – NOTA – 2

TOTAL – 10 : 3 =   MÉDIA – 3,5

A recuperação será feita e substituirá 

a nota de um instrumento avaliativo

avaliação 1 – NOTA – 5

avaliação 2 – NOTA – 3                               

recuperação – NOTA - 7

TOTAL -  15             MÉDIA - 5    

- Artigos 114, 115 e 116 – EXCLUIR –  Sob 

a justificativa de não haver no 

município recuperação final, sendo 

ofertada a recuperação bimestral, ou 

seja, a recuperação paralela.

- Artigo 164 – Haverá somente 2 tipos 

de advertência: a oral e a escrita para 

respaldar as ações, devendo ser todas 

as ações documentadas.

Advertência oral – art. 164, II, alíneas – 

A, B, C.

Advertência escrita – art. 164, II, 

alíneas – D, E, F e art. 164, III – todas as 

alíneas, exceto a C e a H que podem 

ser EXCLUIDAS, por estarem 

contempladas no art. 164, V e suas 

respectivas alíneas.

- No artigo 164 – CORRIGIR NO TEXTO 

– há 2 incisos “V” no art. 164, o certo 

seria V e VI.

- No artigo 164, V - EXCLUIR DO 

TEXTO – nesse dispositivo é feita 

menção ao Decreto 10.623/77, que 

não tem ligação com o texto 

apresentado.

- No art. 164, IV – EXCLUIR DO TEXTO 

essa passagem: – “Caberá recurso no 

prazo de 03 (três) dias ao próprio 

diretor (a) do estabelecimento, que 

deliberará em igual prazo, reformando 

ou mantendo a decisão. Neste último 

caso, não se admite novo recurso.” 

Partimos do pressuposto que se 

houve advertência escrita, a família já 

foi chamada a escola e teve ciência do 

ocorrido, podendo no momento 

apresentar o princípio da ampla 

defesa e do contraditório.

- Artigo 164  – INCLUIR NO TEXTO – 

em caso de reincidência na 

advertência escrita, o aluno poderá ser 

suspenso por até 3 (três) dias, sendo 

os familiares e o Conselho Tutelar 

acionados para ciência do fato.  

Havendo novas reincidências, após 

realizadas todas as etapas anteriores, 

a escola aconselhará  a família a 

buscar uma escola que seja mais 

adequada a realidade do aluno.

- Artigo 167 e 170 – EXCLUIR DO 

TEXTO as menções as deliberações de 

Três Rios.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação. 

Paraíba do Sul, 21 de agosto de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou através do 

ofício SME/ADM nº 114/2017 que fosse 

avaliado, em caráter de urgência, o 

Sistema Municipal Ensino de Paraíba 

do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, propõe uma adequação 

aos dispositivos jurídicos:

- Artigo 25 

Revisão e alteração do caput e do 

parágrafo único, uma vez que, o que 

está transcrito, não se encontra em 

conformidade com a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADIN 4439/DF, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Segundo a decisão do pleno do STF 

ficou estabelecido, por maioria dos 

votos dos ministros (6 x 5), que o 

ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras pode ter natureza 

confessional, ou seja, vinculado às 

diversas religiões. Sendo assim:

“Competirá ao Estado, em 

observância ao princípio da igualdade, 

estabelecer regras administrativas 

gerais que permitam a realização de 

parcerias voluntárias sem 

transferências de recursos financeiros, 

em regime de mútua cooperação com 

todas as confissões religiosas que 

demonstrarem interesse, para a 

consecução do dispositivo 

constitucional, em termos 

semelhantes aos previstos na Lei 

13.204, de 14 de dezembro de 2015.”

“Não se diga que a realização dessas 

parcerias voluntárias é inexequível, 

pois bastará às respectivas Secretarias 

de Educação realizarem prévio 

chamamento público para 

cadastrarem as confissões religiosas 

interessadas. Posteriormente, no 

período de matrícula da rede pública, 

deverão ser ofertadas as diversas 

possibilidades para que os alunos ou 

seus pais/responsáveis legais, 

facultativamente, realizem 

expressamente sua opção entre as 

várias confissões ofertadas ou pela 

não participação no ensino religioso. 

Com a demanda definida, o Poder 

Público poderá estabelecer os 

horários, preferencialmente nas 

últimas aulas do turno, para que haja a 

liberação daqueles que não 

pretendam participar, utilizando-se, 

inclusive, de rodízios de períodos, se 

assim for necessário afirmando a 

constitucionalidade do ensino 

religioso confessional como disciplina 

facultativa dos horários normais das 

escolas públicas de ensino 

fundamental.”

Desta forma, é de fundamental 

relevância a adequação do Sistema 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

as diretrizes emanadas pelo Supremo 

Tribunal Federal.

- Artigo 26

Alteração da numeração da 

deliberação mencionada no caput do 

artigo. O certo seria Deliberação 

12/2014.

- Artigo 28, §3º

Alterar redação do referido parágrafo 

que se apresenta da seguinte forma:

§ 3º - O atendimento educacional é 

feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos 

educandos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de 

ensino regular.

Sendo nossa proposta:

§ 3º - A educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, 

realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular.

Fundamentamos nossa proposta de 

alteração com base nas Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional 

Especial na Educação Básica e na 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Propõe revisão pontual de alguns                                         

aspectos do Sistema Municipal de 

Ensino de Paraíba do Sul-RJ para sua 

validação.

Paraíba do Sul, 04 de outubro de 2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido , 

em caráter de urgência, à Presidente 

do Conselho Municipal de Paraíba do 

Sul – RJ, Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, para que fosse avaliado e 

concedido parecer sobre a Lei de 

Gestão Democrática, que irá instituir a 

consulta pública para escolha de 

diretores e vice-diretores nas 

unidades escolares do Município de 

Paraíba do Sul. 

O colegiado, após leitura e discussão 

do mesmo, sugeriu que tenha direito 

ao voto o aluno que na data da 

consulta pública já possua 12 (doze) 

anos completos. Segundo o 

entendimento do pleno, seria um 

momento oportuno para que a escola 

se consolide como espaço 

democrático e promova a inserção do 

aluno dentro desse contexto; para que 

ele exerça seu papel cidadão, através 

dos espaços de diálogos e discussões, 

sendo capaz de tomar decisões por si 

mesmo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 058/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX E 

EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 

ARMÁRIO VITRINE, GELADEIRAM 

CADEIRA EM AÇO, AR 

CONDICIONADO, BALDE A PEDAL, 

ARMÁRIO EM AÇO, ESTANTE EM 

AÇO, MESA DE ESCRITÓRIO, ESCADA 

COM 2 DEGRAUS, MESA DE EXAME E 

VENTILADOR DE TETO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais); CDDO DE CARMO 

COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no 

CBNPJ sob o nº 04.179.046/00014-70, 

para os itens: 02 R$ 1.400,00, 

perfazendo o total de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais); 04 R$ 

86,00, perfazendo o total de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais); 

10 R$ 270,00, perfazendo o total de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais); 

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 03 R$ 1.445,00, 

perfazendo o total de R$ 4.335,00 

(quatro mil trezentos e trinta e cinco 

reais); 05 R$ 2.390,00, perfazendo o 

total de R$ 2.390,00 (dois mil 

trezentos e noventa reais); 08 R$ 

350,00, perfazendo o total de R$ 

700,00 (setecentos reais); 09 R$ 

340,00, perfazendo o total de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta reais); 

INFONEW INFORMÁTICA LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 06 

R$ 683,00, perfazendo o total de R$ 

4.098,00 (quatro mil e noventa e oito 

reais); 07 R$ 115,00, perfazendo o total 

de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 174.968,00 (cento e setenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e 

oito reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

056/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

(quatro) Veículos da Marca 

Volkswagen Gol, 1.0, zero km, Flex, 

conforme Emenda Parlamentar Nº 

37240001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 155.680,00 (cento 

e cinquenta e cinco mil seiscentos e 

oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

057/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: CDDO de Carmo 

Comércio e Prestação de Serviços 

Ltda-EPP

OBJETO: Fornecimento de 02 

Armários Vitrine, 05 Cadeiras em Aço, 

02 Escadas dois Degraus e 02 Mesas 

de Exames, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 37240001 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1170-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR TOTAL: R$ 6.270,00 (seis mil 

duzentos e setenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 03 

Geladeiras, 01 Aparelho de Ar 

Condicionado, 02 Estantes em Aço e 

02 Mesas para Escritório, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 8.105,00 (oito mil 

cento e cinco reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

058/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 06 Armário 

em Aço, 02 Baldes a Pedal e 

03Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 37240001 - 

Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1170-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 4.913,00 (quatro 

mil novecentos e treze reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 059/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-06, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 77.840,00 

(setenta e sete mil oitocentos e 

quarenta reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-06, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 77.840,00 (setenta 

e sete mil oitocentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 060/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 

PASSEIO, ZERO KM, DA MARCA 

VOLKSWAGEN GOL, 1.0, FLEX, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificados no Termo de 

Referência – Anexo I, parte integrante 

do presente Edital, conforme Proposta 

de Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

23970002 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-01, com entrega 

após emissão da ordem de compra: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ: 59.104.422/0024-46, para o 

item: 01 R$ 38.920,00; perfazendo o 

valor total do pregão em R$ 194.60,00 

(cento e noventa e quatro mil e 

seiscentos reais).

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

061/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 05 (cinco) 

Veículos da Marca Volkswagen Gol, 1.0, 

zero km, Flex, conforme Emenda 

Parlamentar Nº 23970002 - Nº. DA 

PROPOSTA: 22959.877000/1180-01, 

com entrega após emissão da ordem 

de compra.

VALOR UNITÁRIO: R$ 38.920,00 

(trinta e oito mil novecentos e vinte 

reais)

VALOR TOTAL: R$ 194.600,00 (cento 

e noventa e quatro mil e seiscentos 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0004.1.002–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 

PRESENCIAL N° 062/2018

Aquisição de Equipamentos e 

Materiais Permanentes para as UBSs, 

conforme Emenda Parlamentar nº 

27780001.

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul-RJ, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado Pregão 

Presencial nº 062/2018, cujo objeto é a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS 

COMO: COMPUTADOR PORTÁTIL, 

TELEVISÃO 32”, ARQUIVO DE AÇO, 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 

COMPUTADOR, LONGARINA 3 

LUGARES, VENTILADOR DE TETO E 

GELADEIRA, ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

especificados no Termo de Referência 

– Anexo I, parte integrante do presente 

Edital, conforme Proposta de 

Aquisição do Ministério da Saúde, 

Recurso de Emenda Parlamentar Nº 

27780001, com entrega após emissão 

da ordem de compra: LM 

TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.673.486/0001-42, 

para os itens: 01 R$ 2.520,00, 

perfazendo o total de R$ 10.080,00 

(dez mil e oitenta reais; SPACE 

INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.190.355/0001-03, 

para os itens: 02 R$ 1.075,00, 

perfazendo o total de R$ 5.375,00 

(cinco mil trezentos e setenta e cinco 

reais); 04 R$ 1.300,00, perfazendo o 

total de R$ 24.700,00 (vinte e quatro 

mil e setecentos reais); 08 R$ 1.339,00, 

perfazendo o total de R$ 5.356,00 

(cinco mil trezentos e cinquenta e seis 

reais); INFONEW INFORMÁTICA 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.779.286/0001-95, para os itens: 03 

R$ 395,00, perfazendo o total de R$ 

1.580,00 (mil quinhentos e oitenta 

reais); 05 R$ 2.310,00, perfazendo o 

total de R$ 18.480,00 (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta reais), 06 R$ 

215,00, perfazendo o total de R$ 

3.655,00 (três mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), 07 R$ 147,00, 

perfazendo o total de R$ 882,00 

(oitocentos e oitenta e dois reais), 

ficando o valor Global do Pregão em 

R$ 70.108,00 (setenta mil cento e oito 

reais)

Paraíba do Sul-RJ, 24 de outubro de 

2018.

Francisco Sant´Anna

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

062/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA:LM Telecomunicações, 

Comércio e Serviços Eireli-ME

OBJETO: Fornecimento de 04 

Computadores Portáteis, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 10.080,00 (dez mil 

e oitenta reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

04.01–10.301.0038.1.001–4.4.90.52-Eq

uip e Material permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

063/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: SPACE Informática e 

Móveis para Escritório Ltda-ME

OBJETO: Fornecimento de 05 

Televisores 32”, 19 Aparelho de Ar 

Condicionado e 04Geladeiras, 

conformeEmenda Parlamentar Nº 

27780001 - Nº. DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 35.431,00 (trinta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 

064/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 

de Paraíba do Sul

CONTRATADA: INFONEW Informática 

Ltda

OBJETO: Fornecimento de 04 

Arquivos de Aço, 08 Computadores, 17 

Longarinas de 03 lugares e 06 

Ventiladores de Teto, conforme 

Emenda Parlamentar Nº 27780001 - Nº. 

DA PROPOSTA: 

22959.877000/1180-12, com entrega 

após emissão da ordem de compra.

VALOR TOTAL: R$ 24.597,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e noventa e sete 

reais)

VIGÊNCIA: 04/10/2018 a 04/10/2019

D O T A Ç Ã O 

ORÇAMENTÁRIA:04.01–10.301.0038.1.

001–4.4.90.52-Equip e Material 

permanente

ORDENADOR DE DESPESA: Fabiano 

Ribeiro dos Santos – Secretário 

Municipal de Saúde

 A prefeitura, através da 

Secretaria de Ambiente e 

Desenvolvimento Agrário, iniciou na 

última quarta-feira, dia 17 de Outubro, 

a instalação de 250 novas lixeiras de 

poste para os locais comerciais e de 

grande circulação de pessoas.

 As lixeiras estão sendo 

instaladas nas principais avenidas e 

ruas da cidade, praças públicas e 

outros locais de grande circulação de 

pessoas e em breve elas receberão 

identificação adesiva.

 Há mais de 06 anos não é 

instalado este tipo de lixeira na 

cidade. Por conta disso, inúmeras 

reivindicações de pedestres foram 

feitas. O prefeito, Doutor Alessandro, 

comentou a conquista: “As pessoas 

andavam por longos trechos sem 

encontrar uma lixeira pra descartar 

seu lixo. Agora isso não será mais um 

problema. Já estamos instalando elas 

nas áreas de grande fluxo de 

pedestres, contamos com o apoio da 

população na preservação delas e na 

conscientização em descartar o lixo 

no lugar certo.” – disse.

Prefeitura de Paraíba do Sul inicia 
instalação de 250 novas lixeiras
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