
ESTADO DO RIO  DE JANEIRO 

                            CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

           MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, conforme convocação 

prévia, foi realizada a Reunião , do CME de modo remoto, através do aplicativo Google meet,  

às dezesseis horas e quinze minutos ,  com os conselheiros  do Plenário do Conselho Municipal 

de Educação (CME), sobre a Presidência de Andréa Maria de Souza, estando presentes os 

seguintes conselheiros: ,  Angela Maria Mendes , Natália Alves Oliveira,  Eluzinete Aparecida 

Monteiro Odilio,  Sabrina de Carvalho Soares Albino, Júlia Sierra Martins Silva, Carolina 

Montes Durões de Souza,  Luciana Fernandes  Saar,    Pauta do dia: 1)  Informações sobre 
o acontecimento da  IV Conferência Municipal de Educação; 2) Atas; 3) Calendário de 
2022. A presidenta iniciou a reunião agradecendo a todos  pelo empenho e participação 
na IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que foi realizada nos dias sete 
e oito de dezembro de dois mil e vinte e um, e informou também que os certificados de 
participação já estão sendo confeccionados e que em breve será entregue, assim como o 
Relatório Final. Foi comunicado também que fazemos parte da Região Sudeste I, e que 
com certeza estaremos com Cursos para os Conselheiros, e que também existe Cursos 
gratuitos no AVA Mec  e que deve ser do interesse de todos ter mais conhecimentos, 
para poder ajudar uns aos outros. Foi relatado também que a Conselheira Paula solicitou 
sair da secretaria do Conselho e uma das pessoas que poderá estar substituindo 
inicialmente poderá ser a Conselheira Jacqueline, mas será necessário uma nova reunião 
e  ter a presença de todos para realizar a mudança. Logo após a presidenta informou 
sobre o Ofício numero 119/2021 da SME – Secretaria Municipal de Educação do Sr. 
Exmo. Prof. Dr. Elder dos Santos Azevedo, informando sobre o Calendário de 2022 
para apreciação e aprovação dos Conselheiros e também informou que o Plano de 
Gestão será entregue no final de Janeiro para apreciação em Fevereiro.Após foram 
feitas duas observações pela Conselheira Natália, sobre a forma das legendas e da cor de 
um dos itens do Calendário que estavam sem um entendimento. Após a releitura da 
mesma ficou decidido que todos deveriam votar sobre a Aprovação do Calendário de 
2022, com a ressalva de que verificasse do que se tratava as informações que não foram 
encontradas. A sugestão  para aprovar o Calendário com a ressalva, foi posta pelas 
conselheiras, Eluzinete e Sabrina. A presidenta solicitou que todos os Conselheiros 
presentes  fizessem a votação, que estaria entrando em contato com a Supervisão para 
informar sobre esses dois itens questionados para que verificasse as siglas e fossem 
esclarecer . A presidenta informou que após confirmar o que apresentava em erro o 
calendário estaria mencionando no grupo de whatszap o resultado que colheria com a 
supervisão para que todos estivessem cientes do que ocorreu. Encerrando as atividades 



do Conselho Municipal de Educação nesta data e marcando o retorno para o dia 
dezessete de janeiro de dois mil e vinte e dois, marcando horário prévio para o início do 
ano encerrando a reunião. Sem mais no momento dato e assino, Luciana Fernandes  

Saar.Paraíba do Sul, vinte de dezembro de dois mil e vinte e um.     
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