CMESJ – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SILVA JARDIM
e-mail: cmeducacaosj_@outlook.com

Atos do Conselho Municipal de Educação de Silva Jardim
Ata nº 001 – 31/10/1997
Reunião para implantação do Conselho Municipal de Educação;
Eleição para ocupar os cargos – Presidente: Ana Lúcia Castelo Branco Carvalho; Vice-presidente: Jaucenir Santana Cruz
da Silva; Secretária: Ana Cristina Freitas de Castro; Apoio administrativo: Cristiane Rodrigues Ribeiro; Câmara da Educação
Infantil: Renata Quintanilha Xavier, Eliane Gomes Ribeiro Rangel, Jaucenir Santana Cruz da Silva; Câmara de Ensino
Fundamental: Cristiane Rodrigues Ribeiro, Ana Cristina Freitas de Castro, Euneide de Carvalho (Secretária Municipal de
Educação); Câmara de Leis: Josilma Paes Almeida Pessanha, Luis Antônio Cardoso Alves, Amaro Viana.
Ata nº 002 – 28/11/1997
Reunião para tratar de assuntos educacionais, adequando as escolas do município à Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional: idade de ingresso dos alunos na alfabetização, frequência (75%), reprovação, matrícula, ensino de 5ª a 8ª
séries (análise da grade curricular) e avaliação escolar.
Ata nº 003 – 07/04/1998
Reunião para análise do Regimento Escolar das Escolas Municipais e Municipalizadas de Silva Jardim: dependência no
contraturno para as turmas de 5ª a 8ª séries.
Ata nº 004 – 13/08/1998
Reunião para tratarem dos seguintes assuntos: alteração dos Artigos 38,39 e 40 da Educação Infantil e Artigos 41 e 42 do
Ensino Fundamental no Regimento Escolar.
Ata nº 005 – 14/09/2000
Reunião para posse dos novos membros do Conselho Municipal de Educação e reunião na UNCME.
Eleição para ocupar os cargos: Presidente: Adiléia Lopes da Silveira; Vice-Presidente: Amaro Viana; Secretária Geral e
Apoio Administrativo: Cristiane Rodrigues Ribeiro dos Santos; Câmara da Educação Infantil: Renata Quintanilha Xavier,
Márcia Couto Moldero e Vanildes Mendonça Heringer; Câmara de Ensino Fundamental: Euneide de Carvalho (Secretária
Municipal de Educação), Ébano Araújo Nazareth e Cristiane Rodrigues Ribeiro dos Santos; Câmara de Planejamento,
Legislação e Normas: Josilma Paes Almeida Pessanha, Adiléia Lopes da Silveira e Verônica Ribeiro da Silva Mattos.
Ata nº 006 – 25/09/2000
Repasse das informações da reunião da UNCME; autonomia do Conselho para fiscalizar o FUNDEF; Criação de um
símbolo para o Conselho; Discussão sobre a necessidade de um espaço próprio com telefone e arquivo para o funcionamento
do Conselho.
Ata nº 007 – 30/10/2000
Reunião para análise da legislação que rege o Conselho Municipal de Educação; Divulgação do Conselho e Estudo do
Regimento Escolar.
Ata nº 008 – 20/11/2000
Reunião extraordinária para apresentação dos novos membros do Conselho aos professores da Rede Municipal de
Ensino.
Ata nº 009 – 18/12/2000
Reunião cujos assuntos tratados foram: ausência dos Conselheiros nas reuniões; Permanência dos membros na gestão
do novo Prefeito Municipal e Análise de Metas do Conselho Municipal de Educação para o ano de 2001.
Ata nº 010 – 31/10/2001
Reunião para apresentar o Conselho ao Secretário de Educação Municipal; FUNDEF: Planilha com os valores
repassados para fiscalização do Conselho; Discussão sobre a nova lei da inclusão, com a proposta de fazer o levantamento
dos alunos deficientes no município; Aprovação do EMEF para verificação do rendimento escolar.
Ata nº 011 – 05/12/2001
Reunião com a proposta de reformulação do Regimento Interno do C.M.E.,por não apresentar indícios de aprovação,
inexistindo inclusive assinatura do Presidente da época de implantação, em outubro de 1997, bem como qualquer outra
assinatura ou carimbo da Prefeitura deste Município, não sendo encontrada ainda sua publicação, o que está previsto em seu
artigo 56 para que possa vigorar;

Outros assuntos: discussões sobre o mau funcionamento do calendário escolar no ano de 2001; Data base da idade para
matrícula; Possibilidade do Município assumir a Educação Infantil particular, conforme prevê a nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9.394/96).
Ata nº 012 – 28/12/2001
Reunião para conclusão da pauta da última reunião: Matrícula nas escolas Municipais, Calendário Escolar 2002 e
repasse/ fiscalização do FUNDEF.
Ata nº 013 – 06/02/2002
Levantamento dos atos anteriores lidos ou não lidos, aprovados ou não, com ou sem assinatura dos Conselheiros.
Ata nº 014 – 27/03/2002
Reunião para reestruturação do Conselho Municipal de Educação;
Participação do Secretário Municipal de Educação; Sugestão de novos membros pelo Prefeito.
Ata nº 015 – 02/05/2002
Reunião para posse dos novos membros do Conselho Municipal de Educação;
Eleição para ocupar os cargos: Presidente: Adiléia Lopes da Silveira; Vice-Presidente: Amaro Viana; Secretária Geral:
Maria Edite Fonseca Ribeiro; Câmara da Educação Infantil: Elizete Ferreira Quintanilha, Vanildes Mendonça Heringer e Célia
Conceição Joaquim; Câmara de Ensino Fundamental: Ébano Araújo Nazareth, Anderson Cléber de Oliveira e Cristiane
Rodrigues Ribeiro dos Santos; Câmara de Planejamento, Legislação e Normas: Josilma Paes Almeida Pessanha, Adiléia
Lopes da Silveira e Verônica Ribeiro da Silva Mattos.
Ata nº 016 – 27/05/2002
Reunião para tratar sobre a evasão escolar e violência. Além dos Conselheiros, a reunião contou com a participação de
membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Outros assuntos discutidos: necessidade de um calendário para as reuniões do C.M.E. para evitar a deficiência na
comunicação das datas das mesmas; déficit de Orientadores Pedagógicos e Educacionais nas escolas para monitoramento
dos alunos faltosos; melhoria salarial dos professores.
Ata nº 017 – 29/07/2002
Relato da Presidente do Conselho sobre a sua participação no Fórum Estadual dos Conselhos Municipais de Educação;
necessidade de se formar o Sistema único de Educação e de agendar uma reunião extraordinária para reestruturação do
Regimento Interno;
Foi discutida a necessidade do Plano Municipal de Educação e a presença do Conselho Municipal de Educação.
Ata nº 018 – 21/08/2002
Escolha do conselheiro Amaro Viana para fazer parte do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social:
acompanhar e controlar a repartição, transferência e explicação dos recursos do FUNDEF dentre outras.
Ata nº 019 – 26/08/2002
Reunião para apresentação e aprovação da professora Jauelma Santana Cruz indicada para substituir a conselheira Célia
da Conceição Joaquim, uma vez que a mesma, por motivo de incompatibilidade de horários não poderia assumir suas
atribuições como conselheira;
Análise e discussão, visto a necessidade de reestruturação do Estatuto do Magistério Público Municipal e do Plano de
Cargos e Salários.
Ata nº 020 – 30/09/2002
Informações sobre o FICAI, com o objetivo de assegurar a criança na escola; ficou acordado que cada conselheiro traga
uma contribuição/sugestão na próxima reunião para elaboração de um Projeto para trabalhar a questão da violência;
discussão sobre o símbolo do Conselho, onde ficou decidido que deverá ser elaborado um concurso para escolha.
Ata nº 021 – 24/02/2003
Assuntos da pauta: Necessidade de divulgação junto às escolas da importância e composição do Conselho Municipal de
Educação, seus objetivos e as competências dos conselheiros; Desligamento do Sr Amaro Viana do Conselho do FUNDEF, a
pedido do mesmo, sendo escolhido por unanimidade para substituí-lo o Conselheiro Ébano Araújo Nazareth e a professora
Ionéa Araújo Mariano, como representante da Secretaria Municipal de Educação junto ao mesmo órgão; Encaminhamento de
memorando ao Prefeito com a relação dos componentes do Conselho para que sejam nomeados através de Portaria.
Ata nº 022 – 07/04/2003
Reunião para tratar dos seguintes assuntos: retenção dos documentos do Conselho Municipal de Educação pelo
Secretário de Educação Municipal; solicitação de Kombe para visita às escolas pelos membros do Conselho; viabilização de
atendimento fonoaudiológico e oftalmológico nas escolas; condições dos ônibus que transportam alunos à faculdade;
solicitação de espaço físico e funcionário para atuar como secretário nos conselhos.

Ata nº 023 – 27/04/2003
Fiscalização e elaboração de um relatório sobre a merenda escolar após o conhecimento de problemas encontrados.
Ata nº 024 – 29/01/2004
Participação da Presidente no I Encontro de Conselhos Municipais de Educação da Região Litorânea, no dia 03 de
setembro de 2003, na cidade de Cabo Frio, RJ e no IV Fórum Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Estado do
Rio de Janeiro nos dias 29 e 30 de setembro de 2003, em Angra dos Reis;
Ofício da Secretaria Municipal de Educação solicitando o parecer para a aprovação da Matriz Curricular do Município,
onde foi aprovada com ressalva, pois o Conselho achou necessário que fosse acrescentada a carga horária anual de cada
disciplina e será feito um carimbo para autenticar a aprovação deste Conselho e devolução deste documento à Secretaria
Municipal de Educação;
Solicitação de afastamento da Secretária do Conselho Maria Edite, por motivos pessoais, sendo eleita para substituí-la a
Conselheira Elizete Quintanilha. Registro da entrada da professora Míria Ferreira Lopes como Conselheira.
Ata nº 025 – 03/03/2004
Autenticação com os carimbos do Conselho do parecer com a aprovação da Matriz Curricular do Município e entrega
destes documentos à Secretaria Municipal de Educação.
Ata nº 026 – 16/11/2004
Reunião extraordinária com a participação dos Orientadores Pedagógicos e Supervisores de Ensino – assunto: Plano
Municipal de Educação – Educação Infantil
Dificuldade financeira de custear alguns documentos como o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação,
solicitando ajuda dos Conselheiros para ajudarem nessas despesas.
Ata nº 027 – 14/11/2004
Por unanimidade foi sugerido que as escolas sejam vistoriadas a fim de que não ocorra acidentes devido à precariedade
dos prédios (espaço físico) de algumas unidades escolares. Outras reclamações foram encaminhadas ao Conselho como
pouco material didático nas escolas, bem como a falta de merenda. Foi sugerido um trabalho de investigação.
Ata nº 028 – 27/05/2005
Aprovação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, que após esse momento passará por
reconhecimento de firma, registro em cartório, homologação do Secretário Municipal de Educação e publicação em Órgão
Oficial pela SEMEC ou pelo Presidente.
Ata nº 029 – 30/06/2005
Solicitação de recondução no mandato dos conselheiros da vigência por mais quatro anos;
Envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação solicitando uma consulta nas notas fiscais do Material Didático, junto
à Secretaria Municipal de Fazenda. Para tanto, foi criada uma comissão.
Ata nº 030 – 28/07/2005
Recebimento da Circular nº 03/05 de 14/07/05 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Silva
Jardim, discorrendo sobre as deliberações e metas prioritárias para execução do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente estudadas na IV Conferência do referido Conselho em 14/06/15;
Análise de processos de compras de material didático para as escolas municipais na Secretaria Municipal de Fazenda.
Ata nº 031 – 25/08/2005
Solicitação de resposta ao Secretário de Educação sobre acumulo de cargos públicos de servidores municipais com
resposta através de ofício solicitando que o conselho encaminhe à Secretaria Municipal de Administração para
esclarecimentos;
Entrega ao Secretário de Educação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, juntamente com a cópia
da assembleia que aprovou o regimento para homologação do mesmo e publicação no órgão oficial do Município;
Informação de um membro do Conselho sobre a interrupção do transporte universitário, levando alguns alunos a não
frequentarem mais a faculdade por falta de condições financeiras;
Análise da legislação vigente sobre a Educação Infantil no município.
Ata nº 032 – 29/09/2005
Apresentação do Parecer nº 01/05 do Conselho Municipal de Educação de acordo com a resolução nº 03 de 03/08/2005
que altera a Lei – LDB 9394/96, que define normas nacionais para ampliação do Ensino Fundamental para nove anos;
Solicitação de Sala própria para as Reuniões do Conselho, computador e recursos para enviar conselheiros a outros
municípios para formação e reuniões;
Solicitação ao Secretário de Educação que se pronuncie a respeito do destino de material didático e concomitantemente
encaminhar à Câmara Municipal cópia desses processos de aquisição de material didático para as devidas fiscalizações.

Ata nº 033 – 27/10/2005
Solicitação por ofício ao Exmo Senhor Prefeito Municipal, à Sociedade Pestalozzi, aos Colégios Estaduais Sérvulo Mello
e São Sebastião, para indicação de nomes indicados para suprir as vagas existentes no Conselho Municipal de Educação;
Retorno do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação à plenária devido à exigência por falta de 2/3 da
plenária para sua aprovação, sendo aprovado nesta reunião pelos sete (07) conselheiros presentes;
Pedido de esclarecimentos ao Secretário de Educação do material didático comprado no ano de 2004 mas não recebido
nas escolas;
Proposta de ampliação de quadro de pessoal técnico: psicólogo, psicopedagogo e fonoaudiólogo.
Ata nº 034 – 24/11/2005
Encaminhamento de ofício à Câmara Municipal solicitando apoio na investigação de valores destinados à aquisição de
materiais didáticos e para reforma e manutenção de escolas;
Solicitação, através de ofícios, ao Prefeito Municipal e à Reserva Biológica do Mico Leão Dourado de indicação de
nomes para compor este Conselho Municipal de Educação.
Ata nº 035 – 29/12/2005
Encaminhamento de ofício ao Promotor do Município notificando expediente relativo a investigação na aquisição de
material didático escolar para as escolas da rede municipal de Educação deste Município no ano de 2004;
Leitura do ofício 092/05, do Gabinete do Prefeito indicando as servidoras Ionéa C. de Araújo Mariano e Célia da
Conceição Joaquim para comporem este Conselho. A servidora Ionéa por estar presente foi empossada de imediato.
Ata nº 036 – 11/01/2006
Análise da Matriz Curricular e da aplicação da legislação vigente neste ano letivo de 2006, tornando-se obrigatório o início
do Ensino Fundamental aos seis anos de idade e ampliando-o para nove anos de duração;
Análise da Lei de Criação do Conselho Municipal de Educação;
Nova composição e Eleição do Presidente do Conselho Municipal de Educação, a saber: Presidente - Elizete Ferreira
Quintanilha, Vice-presidente – Míria Ferreira Lopes e Secretária – Adiléia Lopes da Silveira;
Publicação do regimento Interno do Conselho na Folha dos Municípios nas páginas 11 e 12 do dia 26 a 30 de dezembro
de 2005.
Ata nº 037 – 31/01/2006
Discussão e alteração no Parecer nº02/06: no parágrafo 2º do artigo 1º - Para ingresso no 1º ano de escolaridade do
Ensino Fundamental, o aluno deverá ter a idade mínima de 06 anos, completada até 31/03/06, podendo se abrir uma exceção
somente para os alunos que já estavam no fluxo em 2005 e que farão 06 anos até no máximo 30/06 em 2006;
Leitura e aprovação do Parecer nº 003/06 deste Conselho sobre a nova Matriz Curricular, apenas com o acréscimo de
História da Cultura Afro Brasileira e as disciplinas de Arte e Atividades Recreativas ficarão na parte diversificada.
Ata nº 038 – 30/03/2006
Apresentação do Cadastro do Conselho Municipal de Educação SICME (Sistema de Informações dos Conselhos
Municipais) constando cadastro individual dos membros, como também do próprio Conselho, que será feito todos os anos.
Ata nº 039 – 27/04/2006
Discussão sobre o desempenho das turmas de EJA – Educação de Jovens e Adultos, constatação do grande número de
alunos evadidos;
Discussão para que o Conselho faça solicitação à Secretaria de Saúde de atendimento clínico dos alunos da rede, que
necessitam de tratamento fonoaudiológico, psicológico e psiquiátrico.
Ata nº 040 – 21/10/2008
Aprovação das resoluções: nº 06/2008, nº 05/2008, nº 04/2008, nº 03/2008, nº 02/2008 e nº 01/2008, todas de 23 de
junho de 2008;
Agendamento de reuniões;
Convites por meio de ofícios aos membros do Conselho para saber por que do não comparecimento nas reuniões, e se
desejam continuar, além de cartas convites para as Unidades Escolares: Colégio Estadual Sérvulo Mello, Colégio Estadual
São Sebastião e Sociedade Pestalozzi, a fim de compor o presente Conselho.
Ata nº 041 – 18/11/2008
Presença e fala do representante da comissão de transição do Governo, com a fala dos Conselheiros sobre o Plano de
Cargos e Salários que precisa ser reestruturado e aprovado, além do estatuto do servidor do Município que precisa ser revisto;
Regimento do Conselho Municipal de Educação: será discutido para alteração e encaminhado ao Gabinete do Prefeito;
Término da aprovação automática das turmas de 1º ano de escolaridade – Parecer nº 08/2008 do CME, sendo aprovado
e para posterior encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação.

Ata nº 042 – 19/06/2009
Registro do assunto de cada parecer, ficando da seguinte forma: nº01/2008 – formulários, instrumentos de avaliação (1º
A.E.), nº 02/2008 - formulários, instrumentos de avaliação (Educação Especial), nº 03/2008 - formulários, instrumentos de
avaliação (Educação Infantil), nº 05/2008 – Projeto Aceleração da Aprendizagem – EJA Diurna, e nº 06/2008 – instituir critérios
objetivos sobre o concurso de remoção com abrangência a todos os servidores efetivos lotados na SEMEC/CT;
Informes sobre a I Conferência Municipal de Educação, que acontecerá no dia 11/07/2009. Participação da Conselheira
Miriam Ferreira Lopes nas reuniões preparatórias pelo CONAE (Conferência Nacional de Educação).
Ata nº 043 – 06/10/2009
Foi apresentada ao Conselho a Lei nº 5.488/2009 que diz que a criança terá direito a matrícula no 1º Ano de
Escolaridade a completar 06 anos até 31/12 (Lei Estadual);
Solicitação de um veículo para visitação às escolas;
Leitura do memorando nº 673/09 enviado pelo Secretário de Educação propondo uma nova Proposta da Matriz Curricular
do 6º ao 9º Ano de Escolaridade, EJA (Fase V ao VIII) e parte diversificada para análise e apreciação deste Conselho.
Ata nº 044 – 25/11/2009
Recebimento de deliberação do Conselho Nacional de Educação referente a reposição de aulas devido ao vírus H1 N 1,
e que o município de Silva Jardim está de acordo;
Criação de uma comissão para rever a lei de criação deste Conselho (Lei nº 1.104 de 1996) e o Regimento Interno.
Ata nº 045 – 16/12/2009
Reunião com participação de Orientadores Pedagógicos, Equipe do NAE (Núcleo de Atendimento ao Ensino), Secretária
e Subsecretário de Educação e Subsecretário de Gabinete ficando decidido o cumprimento da carga horária dos professores
do Segundo Segmento em três dias com períodos de transição para adaptação em 2010 e que as quatro horas previstas para
planejamento serão distribuídas em 2 horas em contraturno e 2 horas com atividades extras, possibilitando a intervenção da
Equipe Pedagógica;
Leitura de memorando dando ciência ao Conselho que a Escola Municipal Varginha encerrou o ano letivo antes de
completar os 200 (duzentos) dias letivos, devido a falta de ventilação nas salas de aula e o excesso de calor. O Conselho
aprovou encaminhar um ofício à Secretaria de Educação solicitando providências para o ano de 2010 no sentido de
acomodação dos alunos;
Solicitação do acréscimo do JEEM (JOGOS) no calendário da EJA.
Ata nº 046 – 16/03/2010
Reunião para aprovação da reelaboração da Lei de Criação deste Conselho, fazendo alterações nos artigos da mesma.
Ata nº 047 – 09/06/2010
Solicitação de dados pessoais dos Conselheiros;
Definição das Câmaras deste Conselho. Com a dúvida surgida se seria necessário incluir a Câmara de EJA, necessitando
então rever o Regimento Interno, foi marcada outra reunião.
Ata nº 048 – 25/05/2010
Portaria nº 145/10 – nomeação efetivados membros para compor este Conselho. Não foi possível compor as Câmaras pela
ausência de muitos Conselheiros;
Convocação de todo o Conselho para reunião com o Promotor Público no dia 26/05/2010.
Ata nº 049 – 08/06/2010
Foi acordado realizar escala de visitas as Unidades Escolares com relatório por escrito e assinado;
Foi proposto rever a composição do Conselho com algumas solicitações de dispensas.
Ata nº 050 – 22/06/2010
Análise e sugestão de nomes para composição do Conselho (representantes de: Conselho Tutelar, Entidades Religiosas, Pais
de alunos);
Relatos sobre as visitas às escolas com muitos problemas de infraestrutura, falta de professores, entre outros. Os relatórios
serão encaminhados ao Secretário de Educação e ao Prefeito para devidas providências;
Informes sobre a reunião com o Promotor que solicitou relatório de atuação deste Conselho.
Ata nº 051 – 06/07/2010
Posse dos novos Conselheiros e solicitação dos seus documentos para cadastro no Conselho Nacional de Educação;
Composição do Conselho com um representante de pais de alunos, um representante do Conselho Tutelar e um
representante de Entidade Religiosa;
Definição das Câmaras: Câmara de Educação Infantil – Jauelma Santana da Cruz e Jaqueline Pires da Cunha, Câmara
de Ensino Fundamental – Vanildes Mendonça Heringer, Cláudia Lúcia Machado, Verônica Ribeiro Mattos, Célia da Conceição
Joaquim, Míria Ferreira Lopes, Luiz Carlos Souza dos Santos, Câmara de Planejamento: Ionéa Campos de Araújo Mariano e
Sônia Maria Moura de Matos de Araújo.

Ata nº 052 – 14/09/2010
Portaria de nomeação do novo Conselho: 221/2010;
Expedição dos ofícios 09/2010 ao Secretário Municipal de Educação e nº 10/2010 ao Prefeito Municipal constando
relatórios de visitas às escolas;
Aprovação em reunião de solicitação à Prefeitura da relação dos nomes das escolas que foram reformadas nos últimos
três (03) anos e encaminhamento ao Conselho da Criança sobre a creche inadequada que atende aos filhos dos alunos do
Projovem;
Votação com aprovação para elaboração das Atas digitalizadas;
Convocação do Conselho para reunião com o Prefeito dia 15/09/2010 às 17:00h sobre as ações e providências tomadas
sobre os problemas descritos nos relatórios das visitas às Unidades Escolares pelo Conselho para depois envio ao Promotor
Público.
Ata nº 053 – 26/10/2010
Leitura de documento elaborado sobre a necessidade de reforma na E.M. Alfredo Backer;
Elaboração de ofício à Secretaria de Obras solicitando os nomes das escolas que passaram por reformadas nos últimos
cinco (05) anos, já que a E.M. Alfredo Backer necessita de reforma e há um documento constando que a escola já passou por
reformas.
Ata nº 054 – 30/11/2010
Apresentação da Portaria 298 – incluindo no Conselho o nome da Conselheira Verônica Ribeiro Mattos, que por um erro
de digitação, havia ficado de fora;
Plano de ação do Conselho Municipal de Educação – foi sugerido que as Câmaras já organizadas deverão se reunir para
realizarem um planejamento por escrito que será discutido nas reuniões;
Aprovação do Parecer do Programa Escola Ativa (programa do Governo Federal) que atende as escolas multisseriadas
do município;
Elaboração da pauta para a reunião com o Secretário Municipal de Educação que constará dos seguintes assuntos:
participação do CME nas reuniões, situação real e atual do CEPM, situação dos professores desviados, Plano estratégico de
2011 – elaboração e efetivação, participação do CME no Regimento Escolar/Plano de Cargos e Salários.
Ata nº 055 – 22/02/2011
Discussão sobre o Projeto de Correção de Fluxo e Nivelamento do Desempenho Acadêmico no âmbito das escolas
municipais, em Minuta enviada pelo Prefeito a este Conselho para elaboração de Parecer a ser entregue à SEMEC-CT.
Ata nº 056 – 29/03/2011
Discussão e aprovação de envio de pedido de esclarecimentos à Secretaria Municipal de Educação sobre a informação
recebida de que a Casa de Cultura teria sido desativada e o acervo guardado sem que a população tenha acesso,
prejudicando o acesso à cultura na localidade;
Decisão coletiva de visitar o CEPM Professora Vera Lúcia Pereira Coelho para verificar e solicitar solução sobre a
situação da obra que não está terminada e existe um vazamento na parede da Secretaria;
Solicitação de um pai de aluno para que o Conselho interceda no problema de falta de água na Escola Municipal Omar
Faria Alfradique – decidindo este Conselho ir ao Secretário de Educação e solicitar também que se observe a necessidade de
cisternas próximas às escolas que estão sendo construídas.
Ata nº 057 – 26/04/2011
Pauta da reunião: Posse da Conselheira Karin Zózimo da S. Santana; candidatura e eleição de Vice Presidente e
Secretário e nova composição das Câmaras. Não foi possível realizar a eleição e nem a composição das Câmaras tendo em
vista a ausência de muitos Conselheiros nesta reunião;
Informes da Presidente: reunião acontecida em 18/04/2011 com a subsecretária sobre o monitoramento do PME, PAR e
resultados da execução do – plano de ações do PDE; e reunião – Audiência Pública – na Câmara Municipal, no dia
19/04/2011, onde foram tratados assuntos referentes a Educação como: Regência, Gratificação de Diretor, salários, entre
outros.
Ata nº 058 – 07/06/2011
Desistência da Conselheira Sônia Maria Moura de Araújo por motivos pessoais e posse da nova Conselheira indicada:
Dalva Luíza do Nascimento;
Retomada da pauta anterior para candidatura e eleição de Vice Presidente e Secretário, sendo eleito o conselheiro Luiz
Carlos Souza dos Santos para o cargo de Vice Presidente e a conselheira Dalva Luíza do Nascimento para o cargo de
Secretária;
Solicitação por ofício da Secretaria de Educação, a indicação de um membro deste Conselho para compor a comissão de
monitoramento e avaliação do PME (Plano Municipal de Educação), sendo indicado o conselheiro Luiz Carlos Souza dos
Santos, também por ofício;
Foi comunicado também por ofício da Secretaria de Educação que este Conselho é responsável pela implantação dos
Conselhos Escolares nas Unidades Escolares conforme documento do PAR (Plano de Ações Articuladas);

Encaminhamento de ofícios à Secretaria de Educação para esclarecimentos sobre a veracidade de denúncias como de
alunos muito pequenos sendo transportados sem nenhum monitor nos ônibus e que crianças que estudam na E.M. Alfredo
Backer estão saindo de casa para utilizar o transporte às quatro horas e trinta minutos da manhã (madrugada) e chegando na
referida escola às cinco horas e cinquenta minutos, ficando sozinhos aguardando a chegada dos funcionários.
Ata nº 059 – 07/06/2011
Observação: a ATA de número 059 é a mesma anterior (058), inclusive com a mesma data, mudando somente o
número.
Ata nº 060 – 30/08/2011
Análise final da minuta de lei para aprovação referente a matriz curricular, não sendo possível por conter algumas
questões pendentes. Houve uma proposta de pesquisa referente a lei que amplia a idade mínima escolar de quatorze anos
para dezessete anos com relação aos alunos matriculados na EJA.
Ata nº 061 – 27/09/2011
Proposta de alteração na Lei nº 1104 – envio de ofício ao Secretário de Educação solicitando alteração no artigo 5º,
referente ao Projeto de Lei que prevê o mandato de conselheiro com duração de quatro anos, com recondução por igual
período, para dois anos com recondução por igual período, uma vez que este conselho considera período de quatro anos
muito extenso, devendo haver sempre uma renovação das cadeiras, visando a representatividade diversificada da sociedade
civil;
Ata nº 062 – 13/09/2011
Reunião extraordinária com a seguinte pauta: Análise e parecer do Projeto – Lei que dispõe da Criação dos Conselhos
Escolares;
Disponibilidade dos Conselheiros para visita ao Colégio Pequeno Príncipe por solicitação de pais de alunos. A presidente
Ionéa acordou que fará vista ao Colégio para analisar a situação e verificar até onde este Conselho pode interferir, para então
encaminhar a situação ao Conselho Estadual de Educação.
Ata nº 063 – 07/11/2011
Registro que por falta de quórum deixou de ser realizada a reunião do mês de outubro;
Leitura dos relatórios de visitas às Unidades de Ensino pelos Conselheiros.
Ata nº 064 – 07/02/2012
Aprovação do ofício 191/11 e ofício 192/11, solicitação da secretaria de pareceres quanto ao início do ano letivo e
funcionamento das creches: aprovação por unanimidade, juntamente com o Calendário Escolar.
Ata nº 065 – 09/03/2012
Discussão sobre assuntos pendentes e esclarecimentos para análise e aprovação da Matriz Curricular;
Recebimento do ofício nº 35/12 da Secretaria de Educação informando sobre o funcionamento da Escola Municipal
Cesário Alvim II, que por motivo de realização das obras, está funcionando com horário reduzido. O Conselho convidará o
Secretário de Obras para estar presente na próxima reunião;
Desligamento de uma conselheira por motivo de faltas e substituição da mesma.
Ata nº 066 – 04/04/2012
Reunião extraordinária convocada pelo Secretário e Subsecretária de Educação para esclarecimentos sobre a
problemática da obra na Escola Municipal Imbaú. A subsecretária relatou que há rachaduras no prédio novo da escola e que
foi necessária a suspensão das aulas. Peritos e engenheiros avaliaram a situação afirmando que não há risco de
desabamento, porém o Prefeito suspendeu as aulas através de uma portaria até que recebesse laudo técnico por escrito,
dentre 8 a 15 dias, para então comunicar ao Conselho e retornar ao funcionamento normal;
A secretária buscou também esclarecer sobre problemas ocorridos em outras obras como do CEPM, que apresenta
vazamentos e E.M. O mar Faria Alfradique com problemas de água.
Ata nº 067 – 19/06/2012
Registro que por falta de quórum deixaram de serem realizadas reuniões anteriores;
Ofício nº 54, recebido em 03/05/12 com Parecer Técnico (Laudo Técnico-Inspeção Técnica de Engenharia) e o decreto nº
1420 (Autoriza o retorno às aulas na Unidade de Ensino E.M. Imbaú). Verificou-se que a conclusão técnica deixou dúvidas
quanto à obra, pois citando: grau de risco regular quanto a impacto parcialmente recuperável relativo a perda parcial de
funcionalidade e desempenho com recomendação de intervenção a curto prazo. A juíza da Comarca suspendeu as aulas
novamente e este Conselho concluiu que para repor todas essas aulas, que é um direito do aluno, só será possível fechar o
ano letivo de 2012 no mês de fevereiro de 2013.
Leitura do Contrato de Comodato do Programa um computador por aluno (PROUCA). Apesar de bem redigido, o
Conselho não concordou com a forma que será distribuída os computadores visto que inicialmente as escolas Omar e CEPM
não serão contempladas. Ficarão aguardando a chegada do quantitativo que atenda a totalidade dos alunos.

Ata nº 068 – 21/06/2012
Reunião extraordinária convocada pela Secretária de Educação para esclarecimentos quanto ao PROUCA (Programa um
computador por aluno). É um projeto piloto de educação digital e os computadores que faltam para as escolas Omar e CEPM
já estão a caminho.
Ata nº 069 – 26/06/2012
Presença da Secretária e da Subsecretária de Educação para esclarecimentos sobre a distribuição dos computadores nas
escolas municipais que ocorreu de forma contrária a sugerida pelo CME e o lançamento do Projeto para orientar pais e
responsáveis sobre a viabilização quanto ao manuseio dos computadores nas escolas.
Ata nº 070 – 03/08/2012
Interdição da E.E.M. Imbaú: a subsecretária municipal de Educação informou que a juíza interditou a escola com a
alegação de não ter sido executado as solicitações feitas por ela na última interdição. A Secretária e os advogados da
Prefeitura estavam buscando solucionar a questão;
Falta de professores: o Conselho questionou a subsecretária a falta de professores nas escolas Adail e Complexo Cesário
Alvim, a mesma informou que estão buscando solucionar a questão.
Ata nº 071 – 15/08/2012
Por não haver obtido resposta com relação às obras relacionadas à escola municipal de Imbaú, será solicitado uma
reunião com a Secretária de Educação e com o Prefeito para informações sobre o assunto. A Escola está funcionando na
Igreja Batista de Imbaú em caráter de emergência;
Segundo o Ministério de Educação o IDEB do Município foi bem satisfatório, revelando um bom desempenho com base
nas tabelas publicadas recentemente. Porém há muito ainda por fazer, considerando a projeção;
Sobre a distribuição dos computadores nas escolas, foram feitas orientações e palestras com responsáveis dos alunos,
pela Secretaria de Educação, a cerca das regras de segurança, normas e procedimentos corretos para utilização e manuseio
dos mesmos.
Ata nº 072 – 25/09/2012
Reunião com a presença da Secretária Municipal de Educação, da Subsecretária e da Coordenadora do Programa
Correção de Fluxo e Nivelamento da Aprendizagem Escolar. Foi apresentada a logomarca do Conselho e sugerido o
acréscimo de uma figura humana que poderia ser representada por crianças, junto às letras;
Solicitação de Portaria integrando o Senhor Ademir Honorato Silva como Conselheiro e envio para o Secretário
Municipal de Administração a relação dos membros nomeados pelas portarias nº 277/10 e nº 298/10 para verificação de
possibilidade de integrar os mesmos em uma única portaria;
Sobre a escola Imbaú nos foi informado que o prédio está em perfeito estado, podendo funcionar normalmente, com
vários laudos confirmando. Só está dependendo da autorização da juíza para voltar a funcionar;
Solicitação de apoio do Conselho quanto a necessidade de manter a turma do CEPM no Programa de Correção de
Fluxo e Nivelamento da Aprendizagem Escolar, pois existe uma turma com número mínimo de alunos, sendo um deles
especial com questões comportamentais, bem como se for prorrogar o Programa é necessário estabelecer uma avaliação
para ver se há clientela para continuação do mesmo.
Ata nº 073 – 06/11/2012
Após conversa sobre a hipótese de suspensão das aulas do município em 30 de novembro de 2012 foi decidido pelo
Conselho que enviássemos um ofício ao Promotor de Justiça pontuando a real importância do cumprimento dos dias letivos
nas escolas, totalizando a carga horária mínima de 800 horas anuais distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo
trabalho escolar.
Ata nº 074 – 13/11/2012
Pauta: Falta de transporte para os alunos e o boato de que o ano letivo será adiantado (30/11). A presidente falou da
conversa que teve com o Promotor e sobre a conversa do Promotor com a Secretária de Educação, onde para “solucionar a
falta de transporte escolar”, orientou que utilize o transporte de outras secretarias (atas em anexo ao livro do Conselho). Foi
sugerido e aprovado que seja enviado ofício à Secretaria de Educação solicitando informações sobre o transporte como
retorno do ofício 17/12 e solicitando informes oficiais sobre como pretende fechar o ano letivo de 2012 com os problemas que
estamos enfrentando.
Ata nº 075 – 29/11/2012
Reunião extraordinária: Ata de resultados finais única – análise e solicitação da Secretária de Educação;
A Secretária de Educação informou que o fechamento do ano letivo será antecipado para o dia 07/12/2012, pois os
professores contratados serão dispensados nessa data. Baseados na LDB, o Conselho não concorda com essa redução. A
secretária informou que enviou documento ao jurídico em 14/11/12 com justificativas para ampliar o contrato até 21/12/2012
quando está previsto o término do ano letivo, porém não foi informada de providências até o momento. O Conselho decidiu
fazer uma reunião com o Prefeito e caso não consiga retorno positivo foi sugerido duas possibilidades: adiantar o ano letivo da
Educação Infantil que não há obrigatoriedade dos 200 dias letivos e usar os professores para dar continuidade no Ensino
Fundamental; a outra sugestão é multisseriar as turmas até o final do ano letivo.

Ata nº 076 – 26/02/2013
Assuntos da pauta: Reunião acontecida com a Secretária de Educação atual; Início do ano letivo com atraso; Parecer do
Calendário Escolar – início das aulas em 04/03/2013, o Conselho deu parecer favorável, porém com ressalvas, solicitando
justificativa do atraso do início das aulas; Notificação da Promotoria de Justiça de Araruama sobre inquérito civil que trata de
notas de materiais didáticos e de manutenção com registro para as escolas no período de 2004-2005; Substituição de
Diretores (solicitação de esclarecimentos à Semec, além de outros assuntos sobre permutas de professores e retorno de
funcionários desviados de função).
Ata nº 077 – 02/04/2013
Assuntos da pauta: Ofício nº 04/13 referente aos questionamentos deste Conselho sobre ações da SEMEC-CT, Ofício nº
05/13 referente ao espaço que está sendo usado pela Unidade Adail no CEPM e Ofício nº 06/13 referente às aulas da escola
Gaviões enviados à SEMEC-CT, ainda não obtivemos retorno da mesma;
Visitas realizadas às U.E.s, observação de inúmeros problemas: falta de professor, professor novo do concurso já
desviado de função; professor do segundo segmento com horas de trabalho ociosas, além de outros problemas registrados.
Ficou definido convidar a Secretária de Educação para reunião a fim de esclarecimentos, bem como convidar o Secretário de
Administração para a mesma reunião.
Ata nº 078 – 09/04/2013
Registro da presença da Secretária de Educação e da ausência do Secretário de Administração que não foi convocado
por um lapso dos conselheiros;
Ofício de nº 04/13 referente aos questionamentos sobre ações da SEMEC-CT, Ofício nº 05/13 referente ao espaço que
está sendo usado pela Unidade Adail no CEPM e Ofício nº 06/13 referente às aulas da Unidade Gaviões enviados a SEMECCT.
Visita às Unidades Escolares: falta de professor, professor novo de concurso já desviado de função, falta de transporte
para atender adequadamente as escolas do interior. A secretária informou que desde janeiro foi feito o processo de licitação
do transporte escolar, mas não foi resolvido até a presente data, bem como a merenda que também já está faltando gêneros
alimentícios alegando serem problemas administrativos.
Ata nº 079 – 28/05/2013
Transporte escolar: o Conselho foi informado de que os alunos que residem nas localidades de Gaviões, Patis e São
Lourenço e que dependem do transporte escolar estão sendo prejudicados com relação ao horário de chegada na escola,
além de serem dispensados antes do horário estabelecido, o que acaba dificultando o aprendizado e um bom desempenho do
aluno, sem contar que a LDB não está sendo atendida;
Até a presente data ainda não obtivemos o retorno sobre os questionamentos feitos a Secretária através de ofícios e
reunião.
Ata nº 080 – 25/06/2013
Ofício nº 09/13, à Secretária de Educação solicitando planilha com informações quanto ao quadro de funcionários e
Ofício nº 10/13 ao Presidente do Conselho de Merenda sobre como está a oferta de merenda às escolas;
Da reunião realizada com o Prefeito, o único retorno que obtivemos foi quanto o transporte escolar de Gaviões – a
situação está resolvida, segundo informações via telefone da diretora da escola no dia 21/06/13;
Providências tomadas com relação ao acidente ocorrido com os alunos de Adail: A Secretária de Educação informou
verbalmente a presidente que todo o apoio está sendo dado às famílias envolvidas; sobre o local para acomodação dos alunos
de Adail, é de conhecimento público que o espaço indicado está proibido o funcionamento pelo Ministério Público por falta de
segurança;
A Secretária de Educação informou verbalmente que o município se tornará sistema faltando apenas a publicação e a
Presidente questionou a não participação do CME neste processo.
Ata nº 081 – 23/07/2013
Participação da Presidente deste Conselho na mesa diretiva do CONAE, dia 20/07/13 e que buscou mostrar
imparcialidade e demonstrar aqueles que nos tem procurado sem desejar identificação, que o Conselho tem tomado as
devidas providências estando dependendo de algumas respostas da Secretária de Educação, bem como colocou o CME a
disposição da comunidade, informando também datas, horário, local de reunião e email;
PAR – Plano de Ações Articuladas – está sendo reformulado segundo a Secretária e o Vice-Prefeito.
Ata nº 082 – 01/10/2013
Discussão sobre possível recondução de alguns conselheiros. Procedimentos de eleição, com base na lei de criação (Lei
nº 1104 de dezembro de 1996). Envio de ofício à Secretária de Educação e entidades legalmente instituídas para darmos
início ao processo de eleição;
Recebimento de um CD do Tribunal de Contas do Estado, constando todas as informações sobre a educação de Silva
Jardim, com problemas e encaminhamentos das soluções, porém com exigência de um plano de ação para solucionar as
questões apontadas.

Ata nº 083 – 10/12/2013
Eleição de novos membros do Conselho – não houve reunião por não haver ainda retorno aos ofícios enviados com
solicitação de candidatos;
Oitiva com o promotor, onde o mesmo questionou sobre as denúncias deste Conselho feitas em julho de 2013 e
apresentou os resultados de ações já desenvolvidas atendendo o Conselho;
A Presidente informou que esteve com o Prefeito e foi informada verbalmente que serão colocados ar condicionado nas
salas de aula da escola Adail Maria Tinoco até que se resolva a questão do prédio. A conselheira Dalva se comprometeu em
visitar à escola para saber a real situação.
Ata nº 084 – 28/01/2014
Eleição de novos membros deste Conselho: recebimento de Ofício com a relação de candidatos governamentais enviados
pela SEMEC-CT, constando 04 candidatos da direção e 02 Orientadores Pedagógicos. Os demais representantes havia
apenas 01 candidato, sendo necessária aclamação e não eleição. Os Conselheiros presentes aprovaram fazer a aclamação
no dia 30 de janeiro durante a Jornada Pedagógica conforme já conversado com a Secretária de Educação;
Calendário escolar 2014: o Conselho chegou ao consenso de aprovar em parecer, pois está de acordo com as leis
vigentes;
Reunião com o Promotor Marcelo Arsênio sobre o desvio de função quanto a Orientador Pedagógico que há concurso
vigente e Professor Orientador que exerce a mesma função. O Promotor determinou que convocasse os concursados com
organização de quantidades pelo gestor e solicitação do Ministério Público de Araruama quanto a informações sobre
transporte escolar.
Ata nº 085 – 30/01/2014
Aclamação de novos membros deste Conselho. GOVERNAMENTAL: Diretor: Taísa Magdalena Ferreira; Supervisão
Escolar: Alberto José da Silveira; Orientador Educacional: Elizangela Gomes de Oliveira; Professor: Hiolanda das Graças;
Orientador Pedagógico: Tânia da Costa Gouvêa; NÃO GOVERNAMENTAL: Representante de Entidade Religiosa: Ademir
Honorato; Professor do Estado: Sineia Perpétua de Mattos; Conselho Tutelar: Rosana Soares Figueiredo; Associação de
moradores: Regina Ferreira de Azevedo (Varginha); Responsável por aluno: Marinez da Silva Rege.
Ata nº 086 – 10/02/2014
Posse dos novos Conselheiros com boas vindas da Presidente anterior. Entrega da chave do arquivo, e-mail e demais
documentos disponíveis. A ex-Presidente alertou sobre a necessidade que seja encaminhado à Secretaria de Administração,
os nomes dos Conselheiros e respectivos cargos para que se faça a Portaria e a Publicação. Ficou decidido que na próxima
reunião com os novos conselheiros, haverá a eleição para Presidente e demais cargos.
Ata nº 087 – 17/02/2014
Reunião Extraordinária contando com apenas cinco conselheiros e não havendo quórum para votação. Por aclamação o
Senhor Alberto José da Silveira, estará no biênio como Presidente. A Senhora Tânia Gouvêa como vice-presidente, a Senhora
Taísa Magdalena como Secretária geral e a Senhora Hiolanda das Graças como auxiliar de secretaria;
Convocação do CME para participação de uma reunião com o Promotor Público, Dr. Marcelo Arsênio, no dia 25 de março
do corrente ano, às dezessete horas em seu gabinete.
Ata nº 088 – 25/03/2014
Discussão e análise sobre a questão das substituições de funções das P.O. s (Professoras Orientadoras) e a carência
real de O.P. (Orientador Pedagógico). O Conselho decidiu fazer uma pesquisa com questionário que será feito pelo mesmo e
apresentado por conselheiros aos diretores, incluindo dados sobre o transporte escolar, que foi solicitação da promotoria.
Ata nº 089 – 15/04/2014
Organização de duplas ou trios para visitação às escolas. Em consenso, ficou decidido a realização das visitas por conta
própria dos Conselheiros;
Leitura dos Ofícios recebidos pela SEMEC-CT.
Ata nº 090 – 28/05/2014
O presidente informou nesta reunião, que as visitações e pesquisas foram realizadas, questionários respondidos e que
foram parcialmente analisados. A princípio houve o debate em relação aos monitores do transporte escolar, onde a maior
parte das escolas utilizam funcionários do quadro para fazerem este acompanhamento;
Leitura do Ofício nº 04, que será enviado ao Ministério Público, sobre os desviados de função e convocação dos
Orientadores Pedagógicos;
Decisão de enviar à SEMEC-CT, um Ofício solicitando o cronograma dos dias de planejamento em cada Unidade Escolar
para que o Conselho visite as escolas nos dias de planejamento dos professores para visualizar o funcionamento do mesmo.
Ata nº 091 – 29/07/2014
Decidiu-se que as reuniões do Conselho serão mensais, na primeira terça-feira de cada mês no horário das 9:00h da
manhã, sendo que, havendo necessidade será agendado reuniões extraordinárias;

A presidente da regional dos Conselhos da Região dos Lagos solicitou informações sobre a fiscalização do município nas
escolas particulares, e através de um e-mail, foi informado a mesma que o município está organizado como rede, estando a
legislação do Estado, não sendo de nossa competência a supracitada fiscalização;
Exigências do M.P.: fiscalizar o atendimento das Orientadoras Pedagógicas convocadas, se estão desenvolvendo um
trabalho suficiente às necessidades das escolas, levantamento do quadro de funcionários, apresentando os números de vagas
necessárias para futuro concurso público.
Ata nº 092 – 27/08/2014
Reunião com a presença da Secretária de Educação. Apresentação do documento da UNCME/RJ para alguns
esclarecimentos. A secretária informou que o PME (Plano Municipal de Educação) está se adequando, tendo o prazo de um
ano para sua conclusão.
Ata nº 093 – 10/10/2014
Não houve quórum para realizar a reunião.
Ata nº 094 – 28/11/2014
Não houve quórum para realizar a reunião.
Ata nº 095 – 30/01/2015
Não houve quórum para realizar a reunião.
Ata nº 096 – 18/09/2015
O Presidente desculpou-se pela não realização das reuniões periódicas, visto que o CME esteve envolvido com o Plano
Municipal de Educação no período de janeiro a junho deste ano.
Na reunião da UNCME, foi questionado o porquê do município de Silva Jardim não ser Sistema, questionamento que
também foi feito pela regional no encontro em Silva Jardim. Foi explicado pela Secretária que não temos suporte para isso e
no momento não interessa para a administração que a educação se torne sistema. O município segue as leis estaduais, não
podendo deliberar sobre a Educação Infantil e outras;
Recebimento do ofício do Ministério Público de Araruama, que solicita informação sobre o transporte escolar. Foi
informado que no dia 14/09 o ofício resposta foi enviado via correios.
Ata nº 097 – 22/03/2016
Foi colocada em discussão a avaliação da conclusão da obra do CEPM. Segundo relatos nesta conversa, a obra ainda
não está concluída, extrapolando todos os prazos já pré-estabelecidos e acordados com este conselho em 3 reuniões com a
Secretária Municipal de Educação. Sem outras possibilidades, foi ajustado o calendário escolar do ano de 2015, com
antecipação do encerramento do ano letivo, sendo cumprido através de planos de estudos, esta ação com propósito da
liberação do prédio para a secretaria de obras iniciar e executar, dentro do período de férias, as obras necessárias que
estavam previstas. Neste ano de 2016, sem a conclusão das obras, este Conselho e a Secretaria de Educação, por duas
vezes consecutivas alteraram o calendário escolar desta Unidade Escolar, adiando o início das aulas para o dia 07/03/2016.
Nesta data, com as obras concluídas parcialmente com pendências, iniciou-se as aulas com horário reduzido em 50% de
horas aula, gerando assim uma perda irreparável na construção de conhecimento destes alunos.
Ata nº 098 – 02/06/2016
Organização para a eleição dos novos membros que irão compor o CME no biênio 2016/2018.
Ata nº 099 – 05/08/2016
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se no NTM ( Núcleo de Tecnologia
Municipal ), neste município, os senhores Alberto José da Silveira, Taísa Magdalena Ferreira , membros do CME ( Conselho
Municipal de Educação) no biênio dois mil e quatorze / dois mil e dezesseis, para oficializarem a posse dos conselheiros
Denize Garcia Braga ( representante dos Diretores), Letícia Nara Cesar Capistrano ( representante da Orientação
Educacional), Maria Isabel Correa da Costa Brum (representante dos Professores), que não compareceu por motivo de óbito
de seu pai, Michele Silva Villela Pereira de Sousa (representante da Supervisão Escolar) e Nedimar Carvalho dos Santos de
Mello(representante da Orientação Pedagógica), todos estes indicados pelo governo conforme orientação dada pela Lei
1.104/96, Artigo 3º, Parágrafo 1º e 2º, ainda, Verônica Ribeiro da Silva Mattos (representante da Associação Pestalozzi), João
Vitor Pinheiro Tallarida (representante do Conselho Tutelar), Marinez da Silva Rege (representante dos Professores Estaduais
da E. E. São Sebastião) e Paula de Sena Jeronymo (representante dos Pais de alunos da E. E. M. Durval Palmeira), estes
correspondentes aos cinquenta por cento dos representantes das entidades escolhido pelos seus pares de acordo com o
Parágrafo 3º da Lei e Artigo supracitado. O presidente do Conselho no biênio dois mil e quatorze / dois mil e dezesseis,
Senhor Alberto José da Silveira inicia a reunião compartilhando comentários sobre dois textos, faz um pequeno resumo sobre
a composição, o funcionamento, a importância do Conselho e as ações desenvolvidas neste período, assim como, das
demandas para o Conselho recém empossado, da as boas vindas aos novos conselheiros, apresentando-os, expondo os
seguimentos que representam. Em seguida solicita a senhora Taísa Magdalena Ferreira, secretária geral para entregar as Leis
pertinentes e regimento a cada conselheiro, assim como, todos os documentos produzidos pelo conselho anterior para
arquivamento. Alberto fala sobre as demandas do Conselho e orienta os novos conselheiros sobre a necessidade de fazerem
uma eleição definindo assim a nova diretoria, a fim de encaminhar ofício a Secretária Municipal de Educação, para as devidas

providências em nomeá-los através de Portaria expedida por Ato do Prefeito Municipal e demais ações que se fizerem
necessário no exercício de suas funções.
Ata nº 100 – 29/08/2016
Nesta reunião foi realizada a eleição da diretoria para o biênio dois mil e dezesseis / dois mil e dezoito. Ficando assim
formada: Presidente: Maria Isabel Correa da Costa Brum, Vice-Presidente: Michele Silva Villela Pereira de Sousa e Secretária:
Nedimar Carvalho dos Santos de Mello. O presidente do Conselho no biênio dois mil e quatorze / dois mil e dezesseis, Senhor
Alberto José da Silveira inicia a reunião compartilhando informações sobre um convite para um evento da Promotoria do
Estado do Rio de Janeiro, que acontecerá no dia cinco de setembro. Apresentou também, o Ofício número 87/16 da Secretaria
Municipal de Educação, solicitando informações para esclarecimentos e resposta ao Ofício número 383/2016 do Ministério
Público desta Comarca. Foram definidas as datas das próximas reuniões, a saber: vinte e seis de setembro, trinta e um de
outubro e vinte e oito de novembro, do corrente ano, provisoriamente agendadas no NTM (Núcleo de Tecnologia Municipal),
com início às 13:00h. O Conselho também enviará Ofícios solicitando a portaria de nomeação dos novos Conselheiros, um
transporte para participação dos membros deste Conselho no evento do dia cinco de setembro do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação, na cidade do Rio de Janeiro e um local
fixo para sede dos Conselhos Municipais ligados a área da Educação.
Ata nº 101 – 26/09/2016
Reunião do Conselho Municipal de Educação. Aguardamos a resposta do Ofício número quinze enviado ao
Reverendíssimo Padre da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Lapa, com a indicação de um representante. Decidiu-se nesta
reunião, que o mesmo terá quinze dias para resposta ao referido ofício, caso contrário, o Conselho solicitará a indicação de
um novo representante de outra instituição religiosa. Foi lido e discutido o Ofício nº 422/2016 e o anexo informando sobre a
instauração do Inquérito Civil Público, que trata sobre o acompanhamento do Plano de Cargos e Salários dos profissionais da
Educação e a necessidade de realização de concurso público e o Ofício do TCE 25605/2016 de 01 de setembro de 2016, que
encaminha relatório da auditoria realizada em outubro de 2015 nas escolas publicas municipais sobre aquisição de merenda
escolar, armazenamento, cardápio, gêneros alimentícios, higiene e contratação irregular de empresas. Após análise da
documentação e discussão dos apontamentos, decidiu-se por unanimidade, que será encaminhado ofício solicitando
esclarecimentos da Secretaria Municipal de Educação de Silva Jardim sobre as questões apontadas nos documentos acima
citados e a informação sobre a implantação da comissão permanente para monitoramento e avaliação do Plano Municipal de
Educação estabelecido na Lei nº 1663/2015 e reiterado em encontro com o técnico do MEC no Município de Cordeiro, RJ, no
corrente ano.
Ata nº 102 – 10/10/2016
Reunião Extraordinária. O Reverendíssimo Padre da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Lapa, respondeu ao Ofício
número quinze, pessoalmente à Secretária deste Conselho, indicando um representante da Igreja, que não aceitou. Assim,
estamos aguardando a resposta por escrito, com nova indicação. Decidiu-se nesta reunião, que o mesmo terá seu prazo
prorrogado até a próxima reunião, dia trinta e um de outubro, caso contrário, o Conselho solicitará a indicação de um novo
representante de outra instituição. Foi lido e respondido o Ofício nº 470/2016 recebido da Promotoria Pública e foi enviado à
Secretária Municipal de Educação ofício nº 24/2016, solicitando o calendário escolar do ano em curso, de cada unidade
escolar do município de Silva Jardim, com as alterações após aprovação deste Conselho, com a máxima urgência. Lembrando
o cumprimento dos 200 dias letivos, conforme determinação da Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional – LDB
9.394/96. A Presidente do Conselho Municipal de Educação, através do Ofício nº 21/2016, solicitou a documentação
concernente à legislação de Educação Especial/Diversidade Educacional Inclusiva e a presença da equipe da Supervisão
Escolar na reunião de hoje. Em tempo, a Coordenadora da Supervisão Escolar respondeu por ofício (nº 95/16) que a referida
documentação está em fase de conclusão, solicitando ainda, a presença da Coordenação de Diversidade Educacional
Inclusiva – Educação Especial para participar da finalização dos documentos citados.
Ata nº 103 – 24/10/2016
Devido alguns membros do Conselho não poderem participar das reuniões às segundas-feiras, conforme votado em
reunião e registrado na ATA número 100 de vinte e nove de agosto de dois mil e dezesseis, decidiu-se hoje, por unanimidade,
que as reuniões do Conselho Municipal de Educação de Silva Jardim, passarão para a última sexta-feira de cada mês.
Registro que a próxima reunião será no dia vinte e cinco de novembro de 2016. Recebemos o ofício número 41/2016 da Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Lapa, em resposta ao Ofício número quinze, indicando a Senhora Camilla Carvalho Abrahão
Lopes como representante da Igreja, que já compareceu na presente data. A Secretária Municipal de Educação respondeu ao
ofício nº 24/2016, enviando em anexo, os Calendários das Unidades Escolares para apreciação e arquivamento deste
Conselho. Decidiu-se em votação, nesta reunião, que todas as ATAS continuarão sendo digitadas e coladas no livro de ata.
Foi recebido o ofício nº 485/2016 do MP: Promotoria de Justiça de Silva Jardim e após leitura e discussão, este Conselho
respondeu através do Ofício nº: 26/2016, onde informamos que estamos aguardando a publicação da portaria de nomeação
dos Conselheiros do biênio 2016/2018, para que este Conselho passe a publicar seus atos e convocação de reuniões por
veículo utilizado pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - Jornal Boa Semente de ampla circulação em
Silva Jardim e que estamos aguardando o posicionamento do ex-presidente (Biênio 2014/2016) para atendermos à solicitação
sobre o relatório das atividades/proposições feitas no último exercício, bem como cópia da publicação do referido relatório.

Ata nº 104 – 18/11/2016
Nesta reunião, confirmamos a inscrição de 05 (cinco) membros do Conselho Municipal de Educação, para participarem do
“IV Encontro Estadual Ministério Público pela Paz nas Escolas – Educação sem distinção”, que acontecerá no dia 28 de
novembro, com início às 8:00h e término às 16h45min, no auditório do 9º andar do Edifício – sede do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro – (Cidade do Rio de Janeiro). Enviamos a solicitação de transporte à Secretária Cláudia, através do
ofício nº 27/2016. Prosseguindo a reunião, expedimos o ofício nº 29/2016 solicitando ao Senhor Alberto José da Silveira, em
atendimento ao Ofício nº 485/16 de requisição e ao Ofício nº 520/16 de reiteração, do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, Promotoria de Justiça de Silva Jardim, que solicita o envio de cópia do relatório das atividades/proposições feitas no
último exercício, bem como cópia da publicação do referido relatório. Aguardamos que a entrega de toda a documentação
solicitada seja feita até o dia 25/11, na Reunião do Conselho Municipal de Educação para respondermos ao Ministério Público,
no prazo até o dia 03 de dezembro do corrente ano, juntamente com a resposta ao Ofício nº 520/16, do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, Promotoria de Justiça de Silva Jardim, que solicitou a data da publicação das Portarias de
Nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação do Município de Silva Jardim, do biênio 2016/2018. Para tal
atendimento de solicitação, encaminhamos o Ofício nº 30/2016, à Secretaria de Educação para que nos dê a resposta, pois já
é de nossa ciência que a portaria já foi publicada, porém ainda não foi assinada pelo Senhor Prefeito.
Ata nº 105 – 25/11/2016
Nesta reunião, confirmamos a inscrição de 05 (cinco) membros do Conselho Municipal de Educação, para participarem
do “IV Encontro Estadual Ministério Público pela Paz nas Escolas – Educação sem distinção”, que acontecerá no dia 28
de novembro, com início às 8:00h e término às 16h45min, no auditório do 9º andar do Edifício – sede do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro – (Cidade do Rio de Janeiro), com saída às 5h e 30 min. do Departamento de Ensino. Prosseguindo
a reunião, fizemos a leitura do relatório enviado pelo Senhor Alberto José da Silveira, em atendimento ao Ofício nº 485/16 de
requisição e ao Ofício nº 520/16 de reiteração, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Promotoria de Justiça de
Silva Jardim. Aguardamos a resposta da publicação das Portarias de Nomeação dos membros do Conselho Municipal de
Educação do Município de Silva Jardim, do biênio 2016/2018 para entregarmos, via Ofício, juntamente com o relatório, no
prazo de até o dia 03 de dezembro do corrente ano, conforme informado na reunião anterior, ficando sob a responsabilidade
da Presidente e da Secretária deste Conselho, elaborar e encaminhar tal ofício na data correta.
Ata nº 106 – 19/12/2016
Nesta reunião, a Presidente Maria Isabel explicou que ao enviar o ofício nº 32/2016, no dia 06 de dezembro de 2016, que
trata do relatório das atividades/proposições feitas pelo Conselho Municipal de Educação no biênio 2014/016 ao Ministério
Público, houve um lastimável erro, onde o relatório não foi anexado ao referido ofício. Dessa forma, a retificação ocorreu
através do ofício nº 34/2016, no dia 12 de dezembro de 2016, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Promotoria
de Justiça de Silva Jardim, com a cópia do relatório elaborado pelo Senhor Alberto José da Silveira, conforme solicitado. Na
mesma data, o ofício nº 33/2016 também foi enviado ao Ministério Público informando sobre a publicação da Portaria
956/2016, que nomeia os representantes do Conselho Municipal de Educação do Município de Silva Jardim, no biênio
2016/2018, publicada no dia 05 de dezembro de 2016 em jornal de circulação intermunicipal (Boa Semente), cumprindo as
exigências legais. Discutimos sobre a importância da assiduidade de todos os membros nas reuniões e fizemos a leitura do
memorando nº183 recebido do Departamento de Ensino, sobre a solicitação de reunião extraordinária para análise das
Diretrizes que nortearão o trabalho da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino de Silva Jardim. Em resposta,
discutimos e enviamos o ofício nº 36/2016, informando que o Conselho decidiu, por unanimidade, iniciar a análise das
Diretrizes elaboradas pelo Departamento de Ensino assim que as mesmas sejam encaminhadas a este Conselho após o
retorno das atividades no mês de fevereiro, visto que a maioria dos Conselheiros estará de férias no mês de janeiro.
Recebemos da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC-CT) o calendário escolar para análise e parecer através do Ofício
nº 110/2016. Após análise, encaminhamos a devolutiva com algumas ressalvas para alteração conforme a legislação em vigor
e especificadas no ofício nº 35/2016 para a Secretaria Municipal de Educação, a saber: dia 07 de setembro consta como
Feriado Letivo, porém, de acordo com as leis nº 662, de 6 de abril de 1949, e a nova redação pela Lei nº 10.607, de 19 de
dezembro de 2002, declaram feriados nacionais os dias 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro e 25 de
dezembro, e que só serão permitidas, nos feriados nacionais, atividades privadas e administrativas absolutamente
indispensáveis. Com respaldo da legislação citada, este Conselho solicita que o dia 07 de setembro não seja considerado
letivo. Solicitamos também, a correção da sigla/nomenclatura dos Jogos Especiais Educacionais de Silva Jardim – JEESJ e a
mudança do dia do referido de 24/10 – terça-feira, para o dia 21/10 – sábado letivo, não havendo assim, alteração no total
geral dos dias letivos.
Ata nº 107 – 06/01/2017
Reunião extraordinária. Na ausência justificada da secretária deste Conselho na presente data, Marinez da Silva Rege
Pereira foi indicada pela Presidente como Secretária dessa reunião. Iniciamos com a leitura do ofício nº 001/2017 da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia encaminhado a este Conselho solicitando a convocação dos
seus membros para análise e aprovação do Calendário Escolar 2017, após as devidas alterações realizadas pela referida
Secretaria, a saber: Supressão das aulas após recesso de Carnaval; Retirada de 7 (sete) de setembro como dia letivo
conforme legislação em vigor; Apresentação da nova data de início das aulas para a Educação de Jovens e Adultos – EJA,
para que o calendário supracitado não tenha prejuízo quanto aos 100 (cem) dias letivos no 1º semestre. Após análise, foi
acordado que o Conselho Municipal de Educação enviará o parecer com a aprovação do Calendário Escolar sem ressalvas.

Ata nº 108 – 03/02/2017
Foram tratados os seguintes assuntos: recebimento do documento com orientações do Ministério Público, com cópias
entregues aos Conselheiros presentes para leitura prévia e discussão na próxima reunião e leitura da ata de reunião realizada
aos 25 de janeiro no gabinete da Promotoria de Justiça com a presença do Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rabha de Mattos, a
Presidente do Conselho Municipal de Educação Maria Isabel C,Costa Brum e a Conselheira Denize Garcia. O objetivo da
reunião foi a averiguação do regular funcionamento do Conselho de Educação, visando a gestão democrática das políticas
públicas da Educação e foram advertidas da necessidade de publicidade de todos os atos do Conselho, desde a sua
implementação, no prazo de 30 dias. Após a leitura, ficou acordado que a Secretária Geral do Conselho elaborará um quadro
resumo com todos os atos, conforme solicitado para publicação. A Presidente comunicou que o Parecer nº 01/2017 foi
enviado no dia 09/01/2017 à Secretaria Municipal de Educação com a aprovação do Calendário Escolar. Foram digitados dois
ofícios para encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação e à Procuradoria do Município com as orientações
passadas através da cópia do documento em anexo pelo Ministério Público e solicitando a presença da Secretária Municipal
de Educação e do Procurador Municipal na próxima reunião do Conselho para discussão do documento em questão. Dando
continuidade à reunião, a Conselheira Denize Garcia solicitou desligamento de suas funções neste Conselho, por problemas
de saúde, através do Ofício nº 01/2017 entregue em mãos, na presente data. A Presidente fez a leitura do Ofício nº 94/2017
da Promotoria de Justiça de Silva Jardim onde requisita, com prazo de 15 dias para resposta, a realização de vistoria no
CEPM Professora Vera Lúcia Pereira Coelho e envio de relatório, ficando acordado que as Conselheiras Verônica Mattos e
Letícia Nara realizarão a vistoria no dia 08/02 às nove horas.
Ata nº 109 – 10/02/2017
Presença da Secretária Municipal de Educação. A mesma comunicou que não foi possível a presença do Procurador
designado para esta reunião por motivos pessoais, no entanto, o Procurador do Gabinete solicitou que seja marcada nova
data comprometendo-se a comparecer. A Presidente comunicou à Sra. Kátia Passos sobre o pedido de desligamento da
Conselheira Denize Garcia Braga por motivos de saúde e pediu que indicasse um novo membro representante dos Diretores
das escolas públicas municipais. Com a ausência do Procurador foi reagendada uma reunião extraordinária para o próximo dia
17 de fevereiro às 9:00h no Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM). Foram feitos levantamentos de algumas questões, a
saber: solicitação da participação do Conselho na análise e aprovação nas resoluções do Sistema Municipal de Ensino,
quando houve esclarecimento da presidente do Conselho sobre a paridade dos órgãos e a autonomia da secretaria para
criação de seus atos internos, no entanto salientou a importância de uma gestão democrática. A secretária respondeu que
sempre que possível as resoluções, leis e minutas passarão pelo crivo do Conselho, afirmando que precisa da parceria
efetiva do mesmo.
Outro questionamento foi sobre o Concurso Público Municipal, cujas inscrições encontram-se abertas. Continuando a
pauta, foi lido o relatório de visita ao CEPM Professora Vera Lúcia Pereira Coelho e após apontamentos este Conselho
aprovou o relatório após alguns ajustes em sua redação e o encaminhará à Promotoria de Justiça de Silva Jardim, através de
ofício ao término desta reunião para se cumprir o prazo estabelecido. Também ficou decidido pelos participantes, convidar o
Secretário Municipal de Obras, através de Ofício, para participar da reunião extraordinária do dia dezessete de fevereiro.
Ata nº 110 – 17/02/2017
A Procuradoria Municipal foi representada pela Dra. Débora Maria Guimarães Machado de Oliveira e a Secretaria
Municipal de Obras representada pelo assessor Carlos Henrique Vieira de Mendonça. A Presidente entregou uma cópia do
documento, onde imediatamente a Dra Débora realizou uma breve leitura, conhecendo o referido documento a fim de auxiliar
o Conselho na elaboração e reformulação da documentação existente para que possamos reestruturar o funcionamento deste
Conselho, com suas competências e atribuições. A advogada ainda nos esclareceu que podemos consultá-la para orientação
na reestruturação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação. Em face da solicitação que o Conselho recebeu
do Promotor Municipal sobre a publicação dos ATOS do Conselho, a mesma nos orientou a enviar um pedido ao Gabinete do
Prefeito solicitando um espaço para publicação dos atos do Conselho Municipal de Educação no site da Prefeitura Municipal,
como também acesso para alimentação do sistema, uma vez que conforme a legislação em vigor, todos os atos deste
Conselho devem se tornar públicos. Passando a palavra para o Senhor Carlos Henrique, pedimos esclarecimentos sobre a
conclusão das obras do CEPM Professora Vera Lúcia Pereira Coelho. O mesmo informou que houve uma reunião com a
Promotoria, que estabeleceu um prazo para resolver as pendências da obra.
Ata nº 111 – 07/03/2017
Reunião Extraordinária, a Conselheira Michelle Silva Villela Pereira de Sousa não compareceu a esta, que foi a quinta (5ª)
reunião consecutiva. Cabe ressaltar que a mesma não está mais atuando como Supervisora Educacional no município. Dessa
forma, o conselho enviará por ofício à Secretária de Educação a solicitação da indicação de um novo membro para substituíla, como a reiteração da solicitação feita anteriormente solicitando a indicação de um representante dos Diretores das Escolas
Municipais para composição dos cinco membros indicados pelo Prefeito, conforme regimento em vigor. Dando
prosseguimento à nossa reunião, tratamos do motivo da convocação desta reunião extraordinária, cujo assunto são as
denúncias e reclamações de cidadãos que procuram os conselheiros para informarem sobre a não oferta de vagas disponível
no Edital do Concurso Público Municipal, que se encontra com as inscrições abertas, Após debate, foi proposto e votado que
enviássemos um Ofício ao Ministério Público Municipal.

Ata nº 112 – 14/03/2017
Iniciamos a reunião com a leitura da Pauta pela Presidente Maria Isabel. Ressaltamos que nossas reuniões que estavam
agendadas para as segundas sextas-feiras de cada mês, não aconteceu por falta de quórum, no último dia dez de março.
Alguns Conselheiros justificaram suas ausências e após verificarmos a não disponibilidade de todos para as reuniões às
sextas-feiras, conversamos, votamos e aprovamos que as Reuniões Ordinárias Mensais acontecerão todas as segundas
terças-feiras de cada mês às 16 horas na Sala de Reuniões do Departamento de Ensino – Sede do Conselho Municipal de
Educação. Foi lida e aprovada a ATA anterior sem ressalvas. Elaboramos e encaminhamos para o Gabinete do Prefeito
Municipal de Silva Jardim o Ofício nº 09/2017 solicitando um espaço para publicação dos atos deste Conselho no site da
Prefeitura Municipal, assim como acesso para alimentação do sistema, uma vez que conforme a legislação em vigor, todos os
atos deste Conselho devem se tornar públicos. Também elaboramos e enviamos o Ofício nº10/2017 à Secretária de Educação
informando o desligamento da Conselheira Michelle Silva Villela Pereira de Sousa, que na reunião do dia sete de março teve a
quinta (5ª) falta consecutiva, ressaltando que a mesma não está mais atuando como Supervisora de Ensino no município e
solicitando a indicação de um novo membro para substituí-la, como a reiteração da solicitação feita na reunião do dia dez de
fevereiro solicitando a indicação de um representante dos Diretores das Escolas Municipais para composição dos cinco
membros indicados pelo Prefeito, conforme legislação em vigor. Dando prosseguimento à nossa reunião, a Presidente
informou que ainda não recebeu resposta dos Ofícios enviados ao Ministério Público Municipal e à Secretária Municipal de
Educação sobre o Concurso Público Municipal, conforme já registrado nas atas anteriores. Discutimos sobre a documentação
que rege o Conselho Municipal de Educação e propomos estudos sobre o Regimento Interno para começarmos a atualizá-lo
nas próximas reuniões e convidarmos a Dra Débora para nos auxiliar nas reformulações conforme acordado com a mesma na
reunião do dia dezessete de fevereiro (ATA nº cento e dez).
Ata nº 113 – 11/04/2017
A Presidente leu o Ofício nº 194/2017 recebido do MPRJ e informou aos conselheiros sobre os procedimentos adotados
por ela e pela Secretária deste Conselho, visto a urgência da resposta ao Ministério Público, enviando no dia 24 de março o
Ofício nº 11/2017 em atendimento à solicitação feita. Alguns Conselheiros trouxeram à pauta o assunto sobre a possível falta
de merenda ou de alguns gêneros alimentícios, na merenda escolar do Município. Após discussão, foi elaborado o Ofício nº
12/2017 para o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), solicitando esclarecimentos sobre as visitas regulares às escolas
municipais e as observações pontuais: estocagem, condições de armazenamento, diversidade de gêneros alimentícios,
higiene, garantia do cardápio orientado pela nutricionista e outras observações feitas por este Conselho, em caráter de
urgência para resposta, no prazo de 10 dias úteis. Dando prosseguimento à pauta, foi pontuada a atuação do Conselheiro
João Vítor Tallarida que apesar das justificativas não está comparecendo às reuniões, tornando-se necessário o seu
desligamento deste Conselho. Foi votado e aprovado nesta reunião, que faremos o envio de um ofício ao Conselho Tutelar
informando o seu desligamento e solicitando a indicação de um novo representante que possa atuar de forma assídua e
participativa. A presidente informou a todos sobre o convite para o III Seminário de Formação de Conselheiros: Metas e
Desafios, que acontecerá no dia 25 de abril do corrente ano, das 8h às 17h no Teatro Popular Oscar Niemeyer, Niterói, RJ.
Fizemos a inscrição dos Conselheiros presentes e enviamos o Ofício nº 13/2017, para a Secretária Municipal de Educação
solicitando transporte para este dia.

