
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

                            CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

           MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

 
Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se 

conforme convocação prévia,  a Reunião ordinária, de modo presencial , no Theatro Municipal 

Mariano Aranha, localizado na Avenida  Ayrton Senna, número 214, Vila Nicolau Melick, Bairro 

Centro,  presidido pelo Exmo Secretário Municipal de Educação Elder dos Santos Azevedo para 

a Posse do Novo  Conselho Municipal de Educação (CME). Pauta do dia: 1)Entrega do Termo de 

Posse.  O Sr. Secretário iniciou a reunião comunicando que o mesmo não poderia ser o 

Presidente do Conselho e que após a entrega dos Certificados de Posse, deveríamos realizar 

uma votação para escolha do Presidente, solicitando quem gostaria de se candidatar ao Cargo 

se manifestasse no devido momento. A Exma Prefeita Dayse Neves Onofre, chegou e logo o 

Sr. Secretário lhe deu a palavra,  que informou sobre  a escolha do Secretário, que embora não 

o conhecesse, sabia do seu conhecimento e de sua postura frente a Educação e de toda 

bagagem de Formação Acadêmica  e que o mesmo teria carta branca para trabalhar da melhor 

forma possível para que houvesse uma Educação de Qualidade, e não medisse esforços para 

isso. Após a fala da Excelentíssima Prefeita,  o Sr. Secretário de Educação foi chamando cada 

um dos Novos Conselheiros Titular e Suplente e foi entregue pela Prefeita  os Termos de Posse 

com registros a seguir: TITULARES: Andréa Maria de Souza, Anderson Luiz Pereira de Oliveira 

, Angela Maria Mendes, Eluzinete Aparecida Monteiro Odilio, Carolina Montes Durões de 

Souza, Jenifer da Silva Farão, Júlia Sierra Martins Silva, Natália Alves Oliveira, Paula Braga de 

Mello Sabrina de Carvalho Soares, Tainara da Silva,  Tatiana Carvalho de Souza,  Paula Braga 

de Mello, Sabrina de Carvalho Soares Albino . SUPLENTES: Adriana Cardoso Bernardes de 

Oliveira, Cleone Lameck Pinheiro, Diovana Aparecida de Oliveira Borges,  Jacqueline Carneiro 

Leal, Elizabete Moreira de Oliveira Villela,  Luciana Fernandes Saar, Monica  Ribeiro, Priscila 

Teixeira Matos Simonis, Neiva de Carvalho Silva, Shirlei da Silva Soares. Após a entrega dos 

Certificados o Sr Secretário solicitou que quem quisesse se candidatar a Presidência do 

Conselho que levantasse a mão. Mas somente uma pessoa levantou o dedo se candidatou. 

Outros componentes do Conselho fizeram solicitação que o ideal seria realizar uma outra 

reunião e nesta poderia realizar a votação para realizar esta escolha.  O Sr. Secretário acatou a 

sugestão e que em uma outra oportunidade poderia realizar a votação, para elegerem o 

Presidente do Órgão. Foi solicitado que explicasse a função do Presidente e do Conselho 

Municipal de Educação,  e o mesmo apresentou as explicações e após já deixou agendada a 

próxima reunião a ser realizada no dia trinta de agosto de dois mil e vinte e um às quatorze 

horas no auditório da Secretaria de Educação, local provisório do Conselho Municipal de 

Educação. Após encerrou-se a reunião. Sem mais no momento, eu Andréa Maria de Souza, 

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

dias do mês de dois mil e vinte e um. 
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