
Ao oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, conforme 

convocação prévia, foi realizada a reunião ordinária, do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando presentes os seguintes 

conselheiros: Sabrina de Carvalho Soares Albino, Carlos Eduardo Magdalena Pereira, 

Neila Moreira dos Santos Bouzada, Rafael Bahia Lima e Vinício Dantas Vicentini. A 

pauta do dia foi: 1) Leitura para votação da nova Lei do Conselho Municipal de 

Educação a ser encaminhada para a Câmara de Vereadores; 2) Leitura para votação e 

homologação do novo Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação; 3) 

Leitura e apresentação da proposta da nova Matriz Curricular para o Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; 4) Leitura e apresentação para votação 

da alteração da carga horária do material didático-pedagógico pela Secretaria 

Municipal de Educação no Planejamento Estratégico em Tempos de Pandemia; 5) 

Apresentação da Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do Sul para 

homologação e 6) Apresentação do calendário escolar de 2021 (dois mil e vinte e um) 

para concessão de parecer. A Presidente do Conselho, Djenaine Sibyl, deu início a 

reunião agradecendo a presença de todos e agradecendo mais uma vez a 

disponibilidade e participação dos membros do colegiado; principalmente, dos 

titulares que não poderiam comparecer e antecipadamente avisaram para que os 

suplentes pudessem compor o pleno. Seguindo a ordem do dia, foi projetada a nova 

proposta de Lei para o Conselho Municipal de Educação. A Presidente, Djenaine, 

explicou que nossa legislação carecia de atualização, uma vez que esta datava da 

década de noventa e que outras legislações supervenientes dão ensejo a essa 

adequação. O documento foi lido e Vinicio destacou a relevância dessa acomodação 

legal, principalmente, na composição dos membros do órgão. O conselheiro Carlos 

Eduardo fez uma observação quanto a não ter, na composição dos membros do 

colegiado, da nova lei do CME, indicação para o Legislativo. Djenaine frisou que de 

acordo com a UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação) e a 

Coordenadoria Regional dos Conselhos, bem como a Carta de Aracaju, aconselham a 

não vinculação regimental de composição dos conselhos para o legislativo. Porém, isso 

não impede a participação e acompanhamento dos vereadores nas sessões; podendo 

até mesmo, serem indicados pela Secretaria Municipal de Educação para compor o 

colegiado pela indicação governamental; o que encontra-se previsto no ordenamento. 

Desta forma, a nova Lei do CME foi aprovada por unanimidade e será encaminhada 

para a Câmara Legislativa Municipal. Dando sequência, foi feita a leitura para votação 

do novo Regimento Interno do Conselho Municipal que estará em consonância com a 

nova lei a ser votada na Câmara. Assim como, a lei, o Regimento Interno também foi 

aprovado por unanimidade pelo pleno. Em continuidade a pauta do dia, em 

conformidade com o Parecer nº 04/2020 este colegiado foi favorável a mudança da 

matriz curricular do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – Fases Finais 

para a inserção dos componentes curriculares: Ensino Religioso e Estudos 



Complementares em Língua Portuguesa e Matemática. A nova Matriz Curricular foi 

projetada e explicada para todos os membros que, mais uma vez, reiteraram a 

aprovação da matriz. Entretanto, quanto a oferta do Ensino Religioso os conselheiros 

preocuparam-se em deixar fixado parâmetros para a implementação do ensino na 

rede. Estabelecendo critérios objetivos para seleção dos professores que irão ministrar 

essas aulas. Visto que o caráter das aulas não deverá ser confessional e proselitista. 

Dando procedência a pauta, foi apresentada a alteração realizada na carga horária de 

cada material didático-pedagógico pela Secretaria Municipal de Educação no 

Planejamento Estratégico em Tempos de Pandemia. Houve um detalhamento da carga 

horária para cada caderno de atividade por etapa, segmento ou modalidade de ensino. 

Os conselheiros aprovaram essa modificação por unanimidade. Posteriormente, foi 

projetada a apresentação da Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do 

Sul para homologação. Nesse momento, a conselheira Neila Bouzada pediu a palavra 

para elucidar ao pleno que o documento foi uma construção do corpo docente 

municipal, nos encontros que foram promovidos pela Secretaria Municipal de 

Educação e nas audiências públicas; uma conquista coletiva da rede sulparaibana. 

Djenaine fez um breve histórico contextualizando o desenvolvimento da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) no território nacional e, em especial, no estado do Rio de 

Janeiro. Novamente, os membros do conselho aprovaram por unanimidade a 

homologação do documento. Por último, foi apresentado o calendário escolar para o 

ano letivo de dois mil e vinte e um, tendo destaque a disposição do mesmo em dias 

letivos e também em horas, em detrimento da pandemia de covid-19. O calendário 

escolar também foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares Albino, Secretária desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, oito de dezembro de dois mil e vinte. 

 


