
  

 

 

 

ATA DA 852ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

  Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, o Conselho 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 852ª 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, Mariza de Almeida Moreira Loureiro Barreto, Ligia Maria Motta Leão de Aquino, 
Antonio Augusto Alves Mateus Filho, Márcia Cristina Martins Pereira, Joilson Nascimento 
Moço e Elaine Crystina Mendonça dos Santos Gatinho. Justificada a ausência do 
Conselheiro Luiz Otavio Neves Mattos. A Conselheira Ana Cezar inicia a sessão registrando 
sua preocupação com a possibilidade de eventual descontinuidade dos estudos que vêm 
sendo realizados pela Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em razão do 
Conselheiro Dilson passar à suplência da cadeira ocupada pelo SinproRio. Acrescenta que, 
com a chegada do novo titular, se fará necessário colocá-lo a par dos estudos já efetivados, 
com a finalidade de dar continuidade à análise da temática sobre a Educação Especial, com 
vista à atualização da Deliberação CME nº 24/2012. Nesse sentido, consulta os membros 
deste Colegiado sobre a possibilidade de solicitar à citada instituição que o Conselheiro 
Dilson continue comparecendo às sessões até que seja concluído o referido estudo. Os 
Conselheiros presentes endossam a preocupação da Conselheira Ana Cezar, ficando 
decidido que a Secretária deste Conselho será responsável pela remessa de expediente ao 
SinproRio, do qual constará a solicitação ora aprovada. A Conselheira Marcia Cristina relata 
o furto que ocorreu na unidade escolar onde leciona, enfatizando que foram subtraídos 
vários equipamentos da Sala de Recursos em que atua, como impressora, scanner e 
laptop, no qual estava armazenado todo o trabalho desenvolvido pela citada Conselheira, 
além de registros e fotos de seus alunos. Segundo sua avaliação, a direção da escola ficou 
solitária no encaminhamento das providências necessárias, sem receber o apoio esperado. 
Acrescenta que a Polícia chegou horas após o chamado e, efetivamente, nada pode fazer, 
a não ser orientar a Direção a fazer o registro on-line da ocorrência. Aproveita o momento 
para solicitar aos representantes da Secretaria Municipal de Educação (SME) neste 
Conselho que dediquem um olhar atento às escolas que passam por arrombamento e 
aquelas localizadas em áreas conflagradas pela violência. Desses episódios decorre a 
perda de registros importantes do trabalho realizado por anos, além do abalo emocional dos 
envolvidos. O Conselheiro Joilson Moço relata que a situação descrita pela Conselheira 
Marcia Cristina Pereira vem acontecendo em outras escolas, tornando-se rotina na Cidade 
do Rio de Janeiro. A Conselheira Jurema Holperin afirma que os relatos são inaceitáveis e 
inconcebíveis e que, na tentativa de minimizar episódios semelhantes, o Secretário 
Municipal de Educação, Cesar Benjamin, confirmou o encontro que se configurará num 
“Encontro das Escolas”, no dia 02 de julho, no Aterro do Flamengo, próximo ao Monumento 
aos Pracinhas, que marca a culminância das atividades que vêm sendo realizadas nas 
unidades da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio, concebidas a partir do óbito da aluna 
Maria Eduarda, atingida durante o confronto na comunidade onde está inserida a Escola 
Municipal Daniel Pizza. Na oportunidade, distribui cartazes para divulgação do encontro e 
detalha a estrutura montada para dar suporte à realização das atividades. Informa que 
cerca de 700 ônibus foram disponibilizados, gratuitamente, para o transporte de alunos e 
seus responsáveis. No local do evento serão instaladas 11 tendas, uma para cada 
Coordenadoria Regional de Educação, onde será exposta a produção das escolas. Haverá, 
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também, uma tenda destinada à Coordenação do encontro e palcos em cada tenda, onde 
serão realizadas as apresentações dos alunos e de grupos diversos. Sobre a divulgação, 
informa sobre a plataforma Rioeduca e o Facebook, onde é possível visualizar informações 
sobre o evento e a carta do Secretário César Benjamin. Fala, também, da árvore virtual, 
criada para marcar a campanha pela paz, onde é possível deixar uma mensagem e, à 
medida que são recebidas, folhas, flores, frutos vão compondo a árvore e seu entorno. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Conselheiro Dilson Silveira informa sobre o 
processo eleitoral em curso no SinproRio, cuja inscrição de chapas estará aberta até o dia 
10 de julho, sendo que a votação ocorrerá no período de 15 a 17 de agosto. A seguir, 
informa sobre a reunião do Comitê Assessor do Órgão Gestor da Política de Educação 
Ambiental, que aconteceu na véspera desta sessão, esclarecendo que a nova demanda do 
Comitê consiste na análise do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA). A 
Conselheira Ligia Aquino informa que não estará presente na próxima sessão, em razão de 
sua participação em Congresso Internacional que acontecerá na Universidade Federal de 
Alagoas. Prosseguindo com a pauta, a Secretária deste Conselho agenda as sessões do 
próximo mês para os dias 04, 11, 18 e 25 de julho, sendo esta última reservada à Plenária 
Pública. Passa-se, então, à leitura e aprovação das atas das 849ª, 850ª e 851ª sessões. A 
seguir, são aprovados os seguintes Pareceres: pela Conselheira Simone Monteiro, o de nº 
29/2017, que “encerra de jure as atividades de Educação Infantil do CENTRO 
EDUCACIONAL AYROSA JÓRIO, mantido pelo CENTRO EDUCACIONAL AYROSA JÓRIO 
LTDA.”; o de nº 30/2017, que “encerra de jure as atividades de Educação Infantil do 
CENTRO EDUCACIONAL NOSSO UNIVERSO, mantido pelo CENTRO EDUCACIONAL 
NOSSO UNIVERSO LTDA.”; e o de nº 31/2017 que “encerra de jure as atividades de 
Educação Infantil da UNIDADE EDUCACIONAL GARCIA DE CASTRO, mantida pela 
UNIDADE EDUCACIONAL GARCIA DE CASTRO LTDA.”; pelo Conselheiro Joilson, o de nº 
32/2017 que “encerra de jure as atividades de Educação Infantil do JARDIM ESCOLA 
TURMA DO MAX, mantido pelo JARDIM ESCOLA TURMA DO MAX LTDA.” e o de nº 
33/2017 que “encerra de jure as atividades de Educação Infantil da CRECHE ESCOLA PIC 
DO SABER, mantida pela CRECHE ESCOLA PIC DO SABER LTDA.” 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, 27 de junho de 2017. 
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