
  

 

 

 

ATA DA 844ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, o Conselho 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 844ª sessão, 
constituindo-se em Plenária Pública, sendo presidida, nos termos das disposições 
contidas no Regimento Interno deste Colegiado, pela Conselheira Ana Cezar, 
Presidente da Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental, tendo em vista a 
ausência do Presidente, por motivos profissionais e da vacância do cargo de Vice-
Presidente. Presentes os Conselheiros Simone Monteiro Araújo, Maria de Nazareth 
Machado de Barros Vasconcellos, Maria de Lourdes de Albuquerque Tavares, Maria 
de Fátima Cunha, Luiz Otavio Neves Mattos, Dilson Ribeiro da Silveira, Mariza de 
Almeida Moreira, Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino, Márcia Cristina Martins 
Pereira, Joilson Nascimento Moço e Elaine Crystina Mendonça da Silva dos Santos 
Gatinho. Justificada a ausência da Conselheira Jurema Regina Araújo Rodrigues 
Holperin. A Conselheira Ana Cezar inicia os trabalhos com a fase dos informes. A 
Secretária deste Conselho reitera convite anterior para participação no “I Encontro 
Estadual Meta 5 do PNE em Debate: Regime de Colaboração na Alfabetização 
Infantil no Estado do Rio de Janeiro”, que acontecerá no dia 15 de maio, de 08 às 
17h, na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro, no Centro do Rio. Acrescenta, 
a seguir, que os CADERNOS DE APOIO PEDAGÓGICO DO ALUNO – 2º bimestre, 
já se encontram disponíveis na página dos recursos pedagógicos na plataforma 
Rioeduca. Informa, também, que na próxima semana será publicada a Resolução 
dando início ao credenciamento das instituições da Sociedade Civil interessadas em 
designar representantes para atuar junto a este Colegiado. O Conselheiro Dilson 
pede a palavra para comunicar que a reunião do Comitê Assessor do Órgão Gestor 
da Política de Educação Ambiental, agendada para o dia 08/05, foi cancelada, 
sendo estudada a possibilidade de vir a ser realizada no dia 10/05, às 14h, ou dia 
24/05, às 10h, o que permite um tempo maior para definição da data destinada à 
palestra sobre Educação Ambiental, prevista no cronograma de atividades do 
segundo trimestre deste Conselho. Continuando, aborda a mobilização nacional 
para a greve geral, prevista para o próximo dia 28 de abril, informando que o 
SINPRO enviou uma carta aberta ao sindicato Patronal de estabelecimentos de 
ensino do Rio de Janeiro, comunicando que, em 17 de abril, os professores das 
escolas particulares decidiram pela adesão à greve geral, com vista à defesa dos 
direitos do trabalhador. A Conselheira Simone fala sobre o Projeto de Lei nº 
5.270/2016, em tramitação no Senado Federal, versando sobre a Política Nacional 
de Leitura e Escrita, ressaltando que a proposição mereceu parecer favorável da 
citada Casa Legislativa. Ressalta, por oportuno, que a aprovação do citado Projeto 
reforçará o atendimento às estratégias já previstas no Plano Municipal de Educação 
voltadas para este tema. Acrescenta que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
instituiu comissão ligada a temática de leitura e escrita, a Frente Parlamentar do 
livro e leitura, que conta com a adesão de vereadores de vários partidos. Seguindo a 
pauta, é lida e aprovada a ata da 843ª sessão. Após breve debate fica acordado que 
no mês de maio do ano corrente, as sessões deste Conselho ocorrerão nos dias 02, 
09, 16 e 23, sendo a última reservada à Plenária Pública. A Conselheira Simone 
pede a palavra e fala do cumprimento da Lei que obriga todas as escolas a 
contarem com um bibliotecário até 2020 e pontua as divergências entre o curso de 
Biblioteconomia e os requisitos necessários para atuar nas Salas de Leitura. 
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Comenta que está analisando a normatização atual sobre a realização de estágio de 
estudantes de biblioteconomia nas escolas da rede pública municipal de ensino e 
buscando as possibilidades de adaptação a legislação sobre estágio nesta área. 
Continuando, coloca-se em votação a aprovação do cronograma do segundo 
trimestre. Após várias considerações, foi alterada a ordem das palestras previstas 
para os meses de maio e junho, ficando definido para os dias 09 de maio, 13 e 20 
de junho, respectivamente, as seguintes Palestras: Educação Ambiental, ministrada 
pela Profª Elvira da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer (SMEEL); 
Estágio, ministrada pelas Profas Simone Jesus (GEI) e Cristina Lima (GEF); e 
Programa de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), ministrada pelo Profo. Aristeo 
(UERJ). Na oportunidade, fica decidido que a sessão imediatamente posterior à 
realização das palestras será dividida em dois momentos: no primeiro, os 
Conselheiros estarão reunidos em Câmaras conjuntas para debater sobre o assunto 
abordado na palestra, e o segundo será constituído em Câmaras separadas para 
que sejam tratados os assuntos específicos das Câmaras. Dando prosseguimento, é 
apresentada a versão final da Indicação nº 06/2017 que trata da formação de 
professores. O Conselheiro Luiz Otávio faz uma síntese das alterações realizadas 
no documento, sendo a versão aprovada e, oportunamente, encaminhada para 
publicação. Passa-se, a seguir, ao exame e aprovação dos seguintes Pareceres, 
todos tendo como relatora a Conselheira Ana Cezar: o de nº 23/2017, que “concede 
prazo de 60 (sessenta) dias para o CENTRO EDUCACIONAL SILVA BARROS 
LTDA, mantenedor do JARDIM ESCOLA NINHO ENCANTADO, sanar 
irregularidades” e o de nº 24/2017, que “considera regularizadas as atividades de 
Educação Infantil do INSTITUTO AVELINO, mantido pela ASSOCIAÇÃO DAS 
DONAS DE CASA DA ESTRADA DA PEDRA”. 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, 25 de abril de 2017. 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA 
11/094175-7 

Secretária do CME/RJ  


