
Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze 

horas, conforme convocação prévia, no auditório da Secretaria Municipal de Educação 

de Paraíba do Sul, foi realizada a reunião ordinária do Plenário do Conselho Municipal 

de Educação do ano de dois mil e dezenove, sob a Presidência de Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, estando presentes os seguintes conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e Carlos Eduardo Magdalena Pereira. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) Visita as creches; 2) Encontro UNCME – estadual em 

Duas Barras - RJ; 3) Baixa participação nos grupos de estudos sobre Educação Inclusiva 

e Educação de Jovens e Adultos e 4) Indicação dos novos membros. A Presidente 

Djenaine Sibyl iniciou a sessão expondo os últimos relatórios de visitação às creches, 

que foram elaborados em outubro de dois mil e dezessete. Ressaltou a importância do 

monitoramento desse trabalho e apresentou o relatório preliminar das primeiras 

visitas as creches do ano de dois mil e dezenove. De acordo com o levantamento 

realizado pelos membros do conselho, algumas unidades conseguiram sanar os 

apontamentos feitos e funcionam de maneira regular e satisfatória (alimentação, 

higiene, limpeza, infraestrutura, material pedagógico, equipamentos e corpo técnico-

administrativo e pedagógico). Entretanto, em outras unidades, foi detectado uma 

deterioração nas condições de higiene, limpeza, infraestrutura e equipamentos. Muito 

mais pelo mau gerenciamento da unidade, do que pela falta de verbas. O conselheiro 

Carlos Eduardo Magdalena sugeriu que as creches encaminhem um relatório para a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul no intuito de conseguirem verbas de custeio; na 

tentativa de minimizar os custos de manutenção das instituições. Dando 

prosseguimento a reunião, Djenaine relatou ao grupo a relevância do Encontro 

Estadual da UNCME no município de Duas Barras - RJ; que foi uma oportunidade de 

aprofundar as discussões sobre os conselhos municipais. A conselheira, Sabrina Albino, 

disse que no encontro, a fala da dirigente da UNCME do Rio Grande do Sul trouxe luz a 

algumas questões e problematizou outras; sendo primordial para a compreensão do 

funcionamento pleno do órgão. Desculpando-se pelo atraso, a conselheira, Neila 

Moreira dos Santos Bouzada, sentou-se junto ao grupo para dar sequência a sessão. 

Djenaine destacou que uma das metas, traçadas pelo pleno, foi instituir grupos de 

estudo sobre Educação Inclusiva e Educação de Jovens e Adultos para que o conselho 

possa deliberar sobre temas tão caros à Educação. No entanto, as reuniões não estão 

ocorrendo, pela falta de participação do colegiado. Djenaine destacou que os 

conselheiros acertaram, previamente, a organização dos grupos; no entanto, somente 

ela, Djenaine Sibyl, e Sabrina Albino têm comparecido nas datas estipuladas; não 

sendo possível promover uma discussão profunda. Solicitou aos conselheiros que 

reorganizem as agendas para que possam cumprir com o cronograma. Para finalizar a 

sessão, a Presidente do Conselho Municipal de Educação explicitou que com vacância 

de representação dos pais, da rede particular e do corpo de inativos, novos membros 

devem ser indicados. Carlos Eduardo salientou que a vinda de novos conselheiros 

ajudará a fortalecer as ações do órgão. Ficou acertado encaminhar, a Secretária 



Municipal de Educação e a Articuladora dos Conselhos Escolares no município de 

Paraíba do Sul, um ofício solicitando nomeação de novos membros em substituição 

aos anteriores. 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, vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove. 

  


