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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA MANSA,
PARA O BIÊNIO 2019/2021
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, esteve reunido o Conselho
Municipal de Educação, na sala de reuniões do terceiro andar da Prefeitura Municipal de
Barra Mansa, situada na Rua Luiz Ponce, nº 263, Centro, Barra Mansa, em sua primeira
reunião extraordinária, com a pauta: 1 – Saudações e boas vindas; 2 – Apresentação dos
Conselheiros e das Entidades representadas; 3 – Preenchimento das fichas de cadastro de
Conselheiros; 4 - Eleição para Presidente e Vice-presidente; 5 - Indicação de Conselheiro
titular e suplente para o CACS-FUNDEB; 6 – Votação do parecer do Colégio Evangélico
Saber e Fazer; 7 – Agendar reuniões para dezembro; 8 - Confirmação da Comissão para
término da Deliberação; 9 - Aprovação do Projeto do Ensino de Tempo Integral; 10 –
Caixinha; 11 – Outros. A reunião teve início às quatorze horas e oito minutos com saudações
da Conselheira Morgana, que presidiu o Conselho no biênio anterior. Morgana fez alguns
comentários sobre o novo Regimento Interno do CME, explicando que este ainda não está
vigente porque ainda não foi possível realizar alguns procedimentos legais e que a atual
composição do Conselho está baseada no Regimento Interno vigente. Conselheira Morgana
fez um breve relato das atividades realizas pelo Conselho na gestão passada, explicando aos
novos Conselheiros que participar do CME é uma grande oportunidade de aprendizado,
ressaltando que é muito importante a presença de todos os membros, titulares e suplentes.
Conselheira Flávia chegou às quatorze horas e dezessete minutos. Seguiu-se para o quarto
item da pauta, referente à eleição para Presidente e Vice-presidente. Conselheira Saionara
chegou às quatorze horas e vinte e sete minutos. A única chapa apresentada, composta pelas
Conselheiras Morgana de Fátima Campos Vieira (Presidente) e Eliza Mara dos Santos
Loureiro Cintra (Vice-presidente), foi eleita por unanimidade, sendo as Conselheiras votantes:
Verena, Michelle, Saionara, Fernanda Lopes, Eliziane, Vanuza, Neusa, Dayana, Angélica e
Flávia. Conselheira Elidiane chegou às quatorze horas e trinta minutos. De posse da vicepresidência, Eliza Mara aproveitou a oportunidade para explicar o funcionamento do
Conselho, das deliberações, das comissões, das visitas e por fim salientou a importância do
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envolvimento de todos. Presidente Morgana fez um breve histórico de sua trajetória no
Conselho Municipal de Educação e na oportunidade solicitou que os Conselheiros se
apresentassem, bem como as instituições as quais representam. Em seguida, falou-se sobre o
Ensino de Tempo Integral. A presidente informou que é um assunto de urgência e terá
prioridade nas pautas das reuniões. A Presidente ainda informou a necessidade de se agendar
as próximas reuniões, devido à quantidade de assuntos do biênio passado que ainda precisam
ser tratados pelo Conselho. Seguiu-se para quinto item da pauta, onde as conselheiras
Michelle Moura da Silva Nascimento e Fernanda Lopes de Avelar foram eleitas, por
unanimidade, respectivamente, como titular e suplente para representar o CME no CACSFUNDEB. Referente ao oitavo item da pauta, ficaram designadas para compor a Comissão de
elaboração da deliberação as seguintes Conselheiras: Eliza Mara, Angélica, Flávia, Marceline
e Dayana. Presidente Morgana levou ao Conselho a situação das escolas privadas do bairro
Goiabal, relatando que algumas delas funcionam há cerca de trinta anos de forma clandestina.
A Presidente explicou ainda que já foram concedidas diversas oportunidades para que essas
escolas se regularizassem, mas não houve interesse por parte das mantenedoras. Em seguida,
a presidente apresentou o parecer do Colégio Evangélico Saber e Fazer, dizendo que não é
justo algumas escolas se esforçarem e buscarem cumprir todas as exigências da deliberação de
autorização enquanto outras não se esforçam e querem ser beneficiadas. Foi lido o relatório de
vistoria final do Colégio Evangélico Saber e Fazer e relatado a questão do barulho excessivo
que há no colégio durante os intervalos, por ser um espaço pequeno e ter muitos alunos.
Conselheira Dayana sugeriu que para o próximo ano o colégio reduza o quantitativo de alunos
para que se reduza também o barulho. Conselheira Angélica explicou que não há na
deliberação de autorização texto que proíba o funcionamento de instituições de ensino por
conta de barulho. Presidente Morgana explicou que se pode sugerir a redução de quantitativo
de alunos para o próximo ano, porém o barulho não pode ser impedimento para regularização
do colégio. Vice-presidente Eliza Mara informou ao Conselho que o colégio está construindo
um novo prédio bem mais amplo e que em um prazo não tão longo suas atividades serão
transferidas para esse novo espaço. Foi posto em votação o parecer de autorização. As
Conselheiras

Elidiane, Neusa, Vanuza, Eliziane, Eliza Mara e Verena votaram

favoravelmente. Conselheira Dayana votou desfavoravelmente e as Conselheiras Fernanda
Lopes e Flávia se abstiveram. Com a maioria dos votos favoráveis, o parecer de autorização
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de funcionamento do Colégio Evangélico Saber e Fazer foi aprovado. Conselheira Saionara
sugeriu que os Conselheiros suplentes também tenham direito a voto, visto que acompanham
e discutem sobre os assuntos da pauta durante as reuniões. Não foi, no entanto, tomada
nenhuma ação decisória sobre este assunto. Presidente Morgana relatou a vacância de uma
das cadeiras da Supervisão Escolar no Conselho, visto que uma das indicações foi vetada pelo
Prefeito e dessa forma a Conselheira Dayana encontra-se sem suplente. Para encerrar, Vicepresidente Eliza Mara falou sobre a caixinha para compra dos lanches para as reuniões e
comemoração dos aniversariantes do semestre. A reunião foi finalizada às dezesseis horas e
vinte e três minutos. Eu, Cleiton Luciano Pigli Almeida, secretário deste conselho, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada segue devidamente assinada pelos conselheiros
presentes. Barra Mansa, doze de novembro de dois mil e dezenove.
Eliza Mara dos Santos Loureiro Cintra - __________________________________________
Angélica Porto dos Santos - ____________________________________________________
Dayana Silva Jesuino - ________________________________________________________
Morgana de Fátima Campos Vieira - _____________________________________________
Saionara Maciel Rosa Viçoso - __________________________________________________
Flávia Gonçalves Leal - _______________________________________________________
Verena Sacchetti Magalhães Silva - ______________________________________________
Eliziane Elen Juscelino da Silva - ________________________________________________
Lenita Melo de Souza - ________________________________________________________
Elidiane Silva de Paula - _______________________________________________________
Michelle Moura da Silva Nascimento - ___________________________________________
Neusa Maria Santos de Sá - ____________________________________________________
Fernanda Lopes Avelar - _______________________________________________________
Marceline Silva neto - _________________________________________________________
Vanuza Amorim Figueiredo - ___________________________________________________
Ivy Cristina Oliveira dos Santos Almeida - ________________________________________
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