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Conselho Municipal de Educação 

 
 

ATA DA 965ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020, o Conselho Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro (CME) realiza a 965ª sessão, constituindo-se em Plenária Pública, 

presidida pela presidente da Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

Conselheira Ana Maria Gomes Cezar, tendo em vista a ausência da Presidência desse 

Conselho, por motivo de compromissos profissionais. Presentes os Conselheiros, Afonso 

Celso Teixeira, Ana Maria Gomes Cezar, Douglas Teixeira Cardelli, Katia Cristina Vieira 

Nunes da Silva, Dorotéa Frota de Santana, Fátima Verol Rocha, Maria de Lourdes 

Albuquerque Tavares, Maria de Fátima Cunha, Lindivalda de Jesus Farias, Mariza de 

Almeida Moreira, Priscila Fernandes de Oliveira e Virginia Cecília da Rocha Louzada. 

Registre-se a ausência do Conselheiro Luiz Otavio Neves Mattos. Dando início sessão, a 

Secretária deste Conselho comunica que enviou, via e-mail, a ata da 964ª sessão, para 

exame na próxima reunião. Acrescenta que estão confirmadas as presenças do Diretor da 

Escola Francisco de Castro, Professor Hiller Lyn, da Professora da EJA, Maria Inês Pereira 

Guimarães, e da Professora Priscila Andrade, da E/SUBE/GEJA, na Mesa Redonda que 

será realizada no dia 04/02, na sede deste Conselho. Comunica, ainda, a publicação das 

Deliberações CME nos 35 e 36/2020, no Diário Oficial do dia 24 do corrente e confirma o 

agendamento das sessões do mês de fevereiro para os dias 04, 11 e 18, sendo esta última 

destinada à Plenária Pública. Dando prosseguimento aos trabalhos, é aprovada a ata da 

963ª sessão. A seguir, a Secretária deste Conselho, informa que será avaliada nesta sessão 

a minuta da deliberação que aprova do Currículo Carioca. A esse respeito, lembra que a 

citada minuta foi encaminhada para estudo dos Conselheiros em dezembro de 2019, o que 

denota tempo suficiente para estudos. A Conselheira Dorotéa apresentou surpresa 

e questionamentos sobre a votação da minuta do Currículo Carioca, já que não estava 

prevista no cronograma de temas a serem discutidos por este Conselho, neste dia, e ainda 

porque o mesmo não foi debatido  amplamente nas UEs. Retomando a palavra, a Secretária 

deste Conselho esclarece que esse tema vem sendo objeto de estudo nesta Casa, desde 

2018, portanto, em período que antecede a designação da referida Conselheira. Acrescenta 

que a última sessão que tratou do Currículo Carioca ocorreu em 19/11/2019, oportunidade 

em que a Conselheira Dotorea Santana não se fez presente, ou mesmo foi substituída por 

seu suplente, apesar de previamente agendada.  Sobre o Currículo Carioca, a Conselheira 

Mariza Moreira pontua que a equipe da Subsecretaria de Ensino da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) que esteve presente nesta Casa para tratar do novo currículo foi bastante 

esclarecedora, não sendo levantados questionamentos contrários à sua aprovação. Com a 

palavra, a Conselheira Fatima Verol destaca os momentos de discussão que envolveram os 

diferentes os níveis da SME, sendo o currículo sob exame o resultado final desse processo 

de consulta. Acrescenta, ainda, que se trata de um documento que poderá vir a sofrer 

alterações para atender demandas das unidades escolares. A seguir, o Conselheiro Afonso 

Celso fala que o momento de discussão do currículo aconteceu em apenas um momento na 

unidade escolar em que leciona e que sente falta do retorno das discussões que 

aconteceram na Rede. A Conselheira Virgínia Louzada relata que também não havia 

entendido que a Plenária de hoje seria utilizada para aprovação da deliberação que diz 

respeito ao Currículo Carioca, mesmo levando em conta o prazo para essa finalidade. 

Ressalta que não se apropriou como gostaria da temática, por ter assumido a função 
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recentemente, no entanto, se sente a vontade para votar porque o texto da minuta prevê a 

possibilidade de alterações no documento, caso se faça necessário. Pede maior tolerância 

com os Conselheiros que assumiram há pouco tempo e maior clareza no cronograma de 

trabalho, a fim de evitar ruídos futuros. Esgotadas as considerações, a Conselheira Ana 

Cezar que preside esta Plenária Pública, coloca em votação a minuta que “aprova o 

Currículo Carioca da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de 

Ensino do Rio de Janeiro”, que vem a ser aprovada por 11 (onze) votos a favor e 01 (um) 

voto contrário. A Secretaria desta Casa informa que o documento ora aprovado será 

publicado na forma de Deliberação E/CME nº 37/2020. A seguir, passa-se à leitura da 

minuta de nova deliberação que “altera a Deliberação E/CME nº 30, de 03 de janeiro de 

2019, que fixa normas para autorização de funcionamento de instituições privadas e 

comunitárias de Educação Infantil do Sistema de Ensino do Município do Rio de Janeiro e 

dá outras providências, que passa a vigorar com nova redação”. Encerrada a leitura em 

Plenário, a proposta vem a ser aprovada, por unanimidade, sendo certo que será publicada 

na forma de Deliberação E/CME nº 38/2020. Fazendo uso da palavra, o Conselheiro Afonso 

Celso retoma a votação relacionada ao Currículo Carioca, com a finalidade abster-se da 

votação. Nesse sentido, fica consignado que o Currículo Carioca é aprovado por este 

Conselho com 10 (dez) votos a favor, 01 (um) voto contrário e 01 (uma) abstenção. E, por 

não haver nada mais a declarar, eu, Maria da Conceição Madeira, matrícula 11/094.175-7, 

Secretária do CME/RJ, lavro a presente ata, que é assinada por mim e pelos presentes na 

folha de presença, em anexo. 

  Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2020. 

 

             MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA 
             11/094.175-7 

         Secretária do CME/RJ 
 

  


