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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA MANSA,
PARA O BIÊNIO 2019/2021
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 terceira
reunião ordinária, com a pauta: 1 – Saudações; 2 – Leitura e assinatura das ata da reunião
anterior (10/12/2019); 3 – Retorno da reunião com o Ministério Público (06/02/2020) –
reflexão, participação da PGM; 4 – Escolas do bairro Goiabal; 5 – Escola de 1º Grau
Recontando do Saber; 6 – Processo UBM e denúncia da merenda; 7 – Corpo de Bombeiros:
Creche e Escola Favo de Mel; 8 – Rubrica para o CME - sugestões; 9 – Plano de ação do
CME para 2020; 10 – outros. A reunião teve início às quatorze horas e quatorze minutos.
Presidente Morgana fez um breve relato da reunião com o Ministério Público, explicando que
também estavam presentes o Sr. Luís Fernando Vitorino, Secretário de Educação e a Dra.
Manuela, advogada da Procuradoria Geral do Município. Ficou acordado que a Dra. Manoela
estaria presente na próxima reunião do colegiado para ajudar na elaboração do Projeto de Lei
do Conselho. Entretanto, a Presidente achou melhor que a primeira reunião do ano fosse
somente entre os Conselheiros, para primeiro informar e preparar o colegiado quanto este
assunto e também para tratar de outras demandas mais urgentes. Conselheira Ivy chegou às
quatorze horas e quarenta e cinco minutos. Ainda sobre a reunião com o Ministério Público,
foi dito que o promotor novamente questionou sobre a composição do colegiado, em relação à
paridade e também em relação a grande quantidade de membros na composição. Conselheira
Verena saiu às quinze horas, justificando que tinha uma reunião agendada com o Secretário de
Educação. O Conselho discutiu sobre a composição do colegiado e a Conselheira Cecília
sugeriu que fosse realizado um fórum para montar composição, explicando que primeiro se
elabora o Projeto de Lei e em seguida se monta a composição com representantes da
sociedade civil, para então montar a composição do poder público, de forma paritária.
Seguindo a reunião, o Conselho discutiu sobre manter a composição em dezoito membros ou
reduzir para quatorze membros. Conselheira Maria de Lourdes chegou às quinze horas e
quinze minutos. Presidente Morgana propôs votação para decidir sobre a quantidade de
membros na composição do Conselho. Conselheiras Elidiane, Cecília, Fernanda e Vanuza
votaram por manter em dezoito membros. Conselheiras Maria de Lourdes, Eliza Mara,
Dayana e Eliziane votaram por reduzir para quatorze membros. Para desempate, Presidente
Morgana votou por quatorze membros. Conselheira Fernanda Carreiro chegou às quinze horas
e dezoito minutos. Foi realizada a leitura da ata da reunião anterior. Conselheira Cecília
apontou que não consta na ata o horário de sua saída, que foi às dezesseis horas. Sem mais
ressalvas, a ata será retificada e assinatura será feita na próxima reunião. Seguindo a pauta,
Vice-presidente Eliza Mara falou sobre as escolas privadas irregulares do bairro Goiabal,
explicando novamente que as mantenedoras destas escolas tiveram bastante prazo e apoio do
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Conselho para se regularizarem, mas nenhuma providência foi tomada por parte delas. Foi
informado que uma das mantenedoras destas escolas irá enviar uma carta ao Conselho.
Conselheira Verena retornou às quinze horas e trinta e nove minutos. A Vice-presidente
sugeriu que fosse montada uma comissão para fazer visita a essas escolas e verificar se elas
estão em funcionamento. Para tomada de providência, a Presidente sugeriu que o Conselho
encaminhe o caso direto ao Ministério Público, diante de todo o ocorrido. Conselheira
Fernanda Carreiro sugeriu que as escolas fossem notificadas por meio de carta com aviso de
recebimento e a Conselheira Cecília sugeriu que as notificações sejam feitas por meio de
visitas. Foram postas as três sugestões em votação. Conselheiras Eliza Mara, Maria de
Lourdes, Vanuza, Verena e Eliziane votaram pela notificação através de carta com aviso de
recebimento. Conselheira Cecília votou por entregar as notificações através de visitas.
Conselheiras Dayana, Fernanda Lopes e Elidiane votaram por encaminhar o caso direto ao
Ministério Público. Por votação da maioria, será elaborada uma carta de notificação
extrajudicial e enviada às escolas pelo Correio, com aviso de recebimento. Seguindo a
reunião, foi falado novamente sobre a denúncia feita por um pai à Escola de 1º Grau
Recontando do Saber. A Comissão Verificadora visitou a escola e relatou que as
desconformidades relatadas na denúncia do pai realmente procedem. A Presidente informou
que a referida escola ainda não apresentou o parecer do Corpo de Bombeiros sobre suas
condições estruturais. Atrelado a este assunto, a Presidente informou que a mantenedora da
Creche Escola Favo de Mel entregou na secretaria do Conselho um certificado do Corpo de
Bombeiros e que a intenção da mantenedora era usar este certificado para por em
funcionamento a piscina da escola. No entanto, o certificado não se trata da liberação do uso
da piscina, apenas certifica que o imóvel encontra-se adequado às medidas de segurança
contra incêndio e pânico. Tal certificado é o que precisa a escola Recontando do Saber. Na
oportunidade, Conselheira Fernanda Carreiro questionou sobre as condições estruturais das
Escolas de Tempo Integral e também sobre os Módulos Educacionais. Presidente Morgana
esclareceu que durante a implantação das Escolas de Tempo Integral o Conselho enviou
comissões para vistoria, dando parecer favorável e que o Projeto de Ensino em Tempo
Integral estará em pauta nas reuniões do ano de dois mil e vinte. Retomando a escola
Recontando do Saber, Conselheira Dayana declarou que não vale a pena formar comissão
para vistoria, tendo em vista que a escola encontra-se com irregularidades apontadas por
denúncia. Vice-presidente Eliza Mara também informou que a Coordenadoria da Supervisão
Escolar estuda retirar a supervisão desta escola, a fim de não contemplar o erro. Conselheira
Fernanda Lopes se retirou às dezesseis horas e trinta minutos por motivo de consulta médica.
Antes de sair, ela solicitou que fosse informado que não poderá mais representar o Conselho
Municipal de Educação no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, por
questões profissionais. A Conselheira esclarece que assumiu a orientação pedagógica de uma
escola grande da rede e por esse motivo não pode se ausentar para comparecer às reuniões de
mais um Conselho. Assim sendo, na próxima reunião este Conselho indicará um novo
membro para o CACS-Fundeb. Conselheira Fernanda Carreiro informou que irá se abster de
assuntos relacionados à escola Recontando do Saber por questões de pessoalidade. A
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Presidente e a Vice-presidente informaram que irão pessoalmente ao Batalhão do Corpo de
Bombeiros levar a situação desta escola. Continuando a reunião, foi informado que a
representante do Colégio UBM procurou o Conselho e disse que a mantenedora se
compromete a abrir um novo processo após o feriado de carnaval. A presidente relatou que a
pendência do Colégio UBM é apenas documental e quanto à denúncia feita no fim do ano
passado referente à merenda compartilhada, será tratada junto à abertura do processo.
Conselheira Cecília pediu a palavra e esclareceu perante aos conselheiros as questões
abordadas no grupo do CME, no dia treze de fevereiro. Presidente Morgana informou que irá
reavaliar a Progressão Parcial e Regimento Escolar para o Plano de Ação do Conselho do ano
de dois mil e vinte. Dado o avanço da hora, ficará para ser tratado na próxima reunião o uso
da rubrica concedida ao Conselho. Por fim, Conselheira Fernanda Carreiro solicitou que fosse
registrada sua ausência no dia vinte e seis de novembro, por estar em reunião com o
Ministério Público pelo CACS-Fundeb e no dia dez de dezembro por estar em Conselho de
Classe. A reunião foi finalizada às dezessete horas. 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, dezenove de fevereiro de dois mil e
vinte.
Eliza Mara dos Santos Loureiro Cintra - __________________________________________
Angélica Porto dos Santos - ____________________________________________________
Dayana Silva Jesuino - ________________________________________________________
Dinea José Maria - ___________________________________________________________
Morgana de Fátima Campos Vieira - _____________________________________________
Verena Sacchetti Magalhães Silva - ______________________________________________
Maria de Lourdes Faria Barbosa - ________________________________________________
Fernanda Carreiro Alves - ______________________________________________________
Eliziane Elen Juscelino da Silva - ________________________________________________
Lenita Melo de Souza - ________________________________________________________
Elidiane Silva de Paula - _______________________________________________________
Michelle Moura da Silva Nascimento - ___________________________________________
Cecília Maria Lúcio Pacheco - __________________________________________________
Neusa Maria Santos de Sá - ____________________________________________________
Fernanda Lopes Avelar - _______________________________________________________
Marceline Silva Neto - ________________________________________________________
Vanuza Amorim Figueiredo - ___________________________________________________
Ivy Cristina Oliveira dos Santos Almeida - ________________________________________
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