
  

 

 

 

ATA DA 848ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

  Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezessete, o Conselho 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 848ª 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 Maria 
de Lourdes Albuquerque Tavares, Simone Monteiro de Araújo, Jurema Regina Araújo 
Rodrigues Holperin, Maria de Nazareth Machado de Barros Vasconcellos, Dilson Ribeiro da 
Silveira, Marina Alexandra Garcez Loureiro Barreto, Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino, 
Luiz Otavio Neves Mattos, Márcia Cristina Martins Pereira, Joilson Nascimento Moço e 
Elaine Crystina Mendonça da Silva dos Santos Gatinho. Justificada a ausência da 
Conselheira Mariza Moreira. A sessão tem início com os informes, onde a Secretária deste 
Conselho divulga o convite formulado pelo Conselho de Meio Ambiente (CONSEMAC) para 
o Fórum Estadual sobre Política Ambiental a realizar-se em 2 momentos: no dia 02/06, de 
09 às 18h e no dia 21/09 ,de 13 às 20h, no auditório do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ). Aproveita para lembrar aos Conselheiros 
representantes da Sociedade Civil sobre as datas e todo processo de escolha dos novos 
representantes desse segmento para o mandato do biênio 2017/2019. A Conselheira 
Jurema pede a palavra e fala que o evento contra a violência e pela paz, acontecerá no 
Aterro do Flamengo, próximo ao “Monumento aos Pracinhas”, provavelmente no horário de 
10 às 12h, no dia 02 de julho, tendo em vista que não há previsão de realização de outro 
nesta data. Acrescenta, ainda, que a mudança na data do evento está sendo divulgada na 
capa do DO de hoje. A Conselheira Ana Cezar fala a respeito da matéria publicada no 
Diário Oficial (DO), edição do dia 17 de abril, divulgando as ações promovidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde voltadas para mulheres e crianças refugiadas. Lembra que 
embora elaborada criteriosamente, a Deliberação E/CME Nº 28, que divulga procedimentos 
para atendimento aos refugiados no Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, não foi 
divulgada com o necessário destaque. A Conselheira Ligia pede a palavra e lembra que 
estamos na última semana da campanha da vacina contra a gripe e que a mesma fora 
estendida aos professores. Pontua que, apesar do benefício, o número de professores que 
se imunizaram até o momento é muito baixo e pergunta se foi feita alguma mobilização 
junto a esse segmento, sendo esclarecida que, no nível central da Secretaria Municipal de 
Educação, foi elaborada uma escala para vacinação. Dando prosseguimento aos trabalhos, 
foram lidas e aprovadas as atas das 846ª e 847ª sessões e agendadas as reuniões do mês 
de junho para os dias 06, 13, 20 e 27, ficando a última sessão destinada à Plenária Pública. 
Prosseguindo, são aprovados os seguintes Pareceres: pela Conselheira Mariza Moreira, o 
de nº 25/2017, que “encerra de jure as atividades de Educação Infantil do PLANETA DA 
CRIANÇA, mantido pelo COLÉGIO DINÂMICO ANCHIETA LTDA.”; pela Conselheira Maria 
de Lourdes, o de nº 26/2017 que “considera regularizadas as atividades de Educação 
Infantil da CASA DE JOEL, mantida pelo CENTRO EDUCACIONAL JOEL MÁRIO”; o de 
nº27 que “encerra de jure as atividades de Educação Infantil do JARDIM ESCOLA MEU 
SONHO, mantido pelo JARDIM ESCOLA MEU SONHO LTDA – ME” e o de nº28 que, 
“encerra de jure as atividades de Educação Infantil do CENTRO EDUCACIONAL MÚLTIPLA 
ESCOLHA, mantido pela SOCIEDADE EDUCACIONAL RUIVO LTDA”. Em face do 
adiantado da hora, a Conselheira Ana Cezar opta por encerrar a sessão, ficando 
estabelecido que na próxima sessão, prevista para ocorrer em Câmaras Separadas, serão 
realizados os estudos inicialmente previstos para ocorrerem nesta data, limitando-se a 
distribuir cópias do Parecer nº13/2009 que trata das “diretrizes operacionais para o 
atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade Especial” aos 

     PREFEITURA 
      DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
      Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer 
      Conselho Municipal de Educação 
      Rua Mata Machado nº 15 - Maracanã 
      Rio de Janeiro/RJ 
      CEP: 20271-260 
      Telefone: 3234-4159 
      SMEELcme@rioeduca.net 

 
 

 



Conselheiros da Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental, possibilitando, dessa 
forma, sua leitura prévia. A Secretária deste Conselho comunica a todos, em especial aos 
membros da Câmara de Políticas Educacionais aplicadas às Políticas Públicas, que a 
legislação versando sobre Educação Ambiental, solicitada na sessão anterior, foi enviada 
por e-mail, estando prevista sua utilização na próxima sessão. 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, 23 de maio de 2017. 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA 
11/094175-7 

Secretária do CME/RJ 
 
 


