
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, conforme 

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

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

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

Carvalho de Souza, Angela Maria Mendes, Eluzinete Aparecida Monteiro Odilio,  Natália 

Alves Oliveira,  Sabrina de Carvalho Soares Albino, Júlia Sierra Martins Silva, Carolina Montes 

Durões de Souza, Tainara da Silva, acordado na última reunião, destacando ser as reuniões 

realizadas toda segunda , segunda-feira do mês no horário de dezesseis horas.Foi realizada a 

segunda reunião do Conselho, informando que a Secretária Paula, estaria ausente devido a 

doença na família, e com isso, a presidente realizaria a Ata da reunião em questão. O  objetivo 

da mesma foi  passar a todos os conselheiros a demanda que teremos durante os próximos 

dias. A pauta do dia foi : 1) CONAE 2022 (Conferência  Nacional de Educação),  a mesma será 

realizada pelo CME. Foi enviado pelo aplicativo whatsapp todo o documento a respeito da 

Conferência para que possam todos tomassem ciência de como teremos que realizar a 

Conferência Municipal. Foi informado o tema Central da CONAE 2022, “INCLUSÃO, EQUIDADE 
E QUALIDADE: COMPROMISSO COM O FUTURO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA”. A conselheira 

Eluzinete solicitou que desse um prazo para realizar a leitura dos documentos enviados, que 

todos acharam conveniente ter um prazo maior. A Presidente destacou que as conferências 

poderão revisitar o Plano Municipal de Educação. Foi informado ainda que devido a essa 

necessidade teremos novas reuniões extraordinárias para realizarmos a organização desta 

Conferência. Fica-se registrado o agendamento da próxima reunião para a segunda-feira dia 

vinte de setembro,  às dezesseis horas,  para realizarmos as primeiras informações a respeito 

da Conferência em questão. Foi informado também como  sugestão:a) Pensar sobre o retorno 

das aulas e o que poderemos adequar para o melhor desenvolvimento da aprendizagem dos 

nossos alunos;  b) Foi destacado pela Vice-presidente Tatiana ressaltou uma preocupação em 

buscar políticas públicas para atender uma demanda que existe e que não se oferece nada 

para os alunos que terminam o Ensino Médio e não há continuidade nos estudos e nem oferta 

de trabalho para alunos inclusos. c) Assim como o Conselheiro Anderson falou sobre a 

Conferência ter a oportunidade de falar de temas referentes as demandas do município desde 

que isso seja possível. d) A Conselheira Eluzinete destacou que a maioria dos profissionais 

precisam buscar conhecimento por conta própria quando se fala de inclusão, para atender 

melhor os alunos e que ela realiza um Curso através da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ)que possibilita um conhecimento a mais pra os professores.  2)Realizou-se também a 

recordação da última reunião, a qual foi solicitado a representação de dois conselheiros para 

compor o Novo FUNDEB, e alguns conselheiros manifestaram interesse, mas  por fazer parte 

de outros não puderam se inscrever. Com isso as conselheiras: Angela, Júlia e Eluzinete, se 

ofereceram  e após votação, foram escolhidas. Júlia após a votação informou que poderia 

trocar com a Conselheira Eluzinete, para que a mesma  ficasse em seu lugar. De comum acordo 

ficou decidido,  as duas conselheiras representantes seriam  Eluzinete e Angela para aturarem 

no Conselho do Novo FUNDEB.. A presidente ressaltou a importância de podermos colocar 

esses temas inseridos nos Eixos dos quais serão tratados na Conferência. Assim como,  a 

Conselheira Carolina informou ter experiência com Comissão organizadora e que  

prontamente já foi convidada pela presidente para compor a mesma.3) Foi informado também 

que estamos procurando uma Sala para abrigar todos os Conselhos para que nossas reuniões, 

quando puderem ser presenciais ter um local fixo para o atendimento. A reunião foi encerrada 



e agendada para a segunda-feira seguinte dia vinte de setembro às dezesseis horas de forma 

extraordinária devido a necessidade de compor a Comissão de Organização da Conferência 

Municipal. A presidente solicitou que cada Conselheiro enviasse seu email para o grupo de 

whatsapp no qual realizamos a comunicação do Conselho, e informou o email do Conselho 

Municipal de Educação  que segue: email: cmeparaiba@gmail.com.Nada mais havendo a 

constar eu Andréa Maria de Souza,  Presidente deste órgão, lavrei a presente ata que dato e 

assino. Paraíba do Sul, treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um. 
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