
  

 

 

 

ATA DA 864ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

  Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, o 
Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 864ª 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 Afonso Celso Teixeira, Maria de Lourdes Albuquerque Tavares, Simone 
Monteiro de Araújo, Ana Maria Gomes Cezar, Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino, Luiz 
Otavio Neves Mattos, Izabel Cristina Gomes da Costa, Marise de Fátima Raposo Borges e 
Rosana da Silva Medeiros. Justificada a ausência das Conselheiras Maria de Nazareth 
Machado de Barros Vasconcellos, Maria de Fátima Cunha e Mariza de Almeida Moreira. A 
sessão tem início com a apresentação dos informes trazidos pela Secretaria deste 
Conselho, a saber: 1) até a presente data foram recebidas 2 inscrições para a Medalha 
Carioca de Educação/2017; 2) foi publicada no D.O. Rio de 21/09 a prorrogação do período 
de inscrição para a Medalha Carioca de Educação/2017 (cópia em anexo); e 3) convite 
formulado pelo Centro de Apoio Operacional (CAO Educação) para o “V Encontro Estadual 
dos Conselhos Escolares” a ser realizado em 09 de outubro, das 12h30 às 16h30, no 
edifício sede do MPRJ – Centro (folder anexo à pauta). A Conselheira Izabel Cristina G. 
Costa informa sobre a realização do “XV Congresso do SEPE”, no período de 28 a 30/09, no 
Clube Municipal – Tijuca, oportunidade onde serão comemorados os 40 anos de existência 
do Sindicato e os 30 anos de luta unificada pelos direitos dos profissionais da Educação. 
Prosseguindo, apresenta esclarecimentos sobre a paralisação dos Profissionais da 
Educação, programada para dia 03 de outubro, estando prevista a concentração dos 
manifestantes na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, com o objetivo de serem recebidos 
em audiência pelo Prefeito, já que o Secretário de Educação recebe o Sindicato quando 
solicitado. Na mesma data, à tarde, os manifestantes participarão de atividades de rua 
contrárias às privatizações e a favor do Movimento “Fora Temer”. A Conselheira apresenta 
pedido público de desculpas ao Sr. Secretário Municipal de Educação, em razão do 
SEPE/RJ não haver enviado, tempestivamente, expediente comunicando a paralisação. 
Concluída a fase de informes, passa-se à leitura da ata 863ª sessão, que vem a ser 
aprovada. A Conselheira Ligia Aquino pede a palavra para informar sobre projeto legislativo 
que revoga a Lei nº 12.612/2012, que atribui a Paulo Freire a condição de Patrono da 
Educação Brasileira. Acrescenta que está em curso mobilização com a finalidade de 
recolher assinaturas contrárias à iniciativa. A esse respeito, a Conselheira Simone 
acrescenta que a autoria do projeto é da Senadora Stefanny Papaiano, cuja colocação em 
pauta estará condicionada à obtenção de cerca vinte mil assinaturas a favor do projeto. 
Sobre a matéria, os membros deste Conselho sugerem que a propositura seja objeto de 
debate nesta Casa, com a finalidade de emitir manifestação, além de solicitarem que as 
instituições aqui representadas também se posicionem sobre a matéria. Intempestivamente, 
a Secretária deste Conselho informa que consta do material entregue aos Conselheiros 
nesta data, a indicação bibliográfica da Conselheira Maria de Nazareth sobre Gestão 
Democrática, em cumprimento ao compromisso assumido na sessão anterior. Dando 
prosseguimento aos trabalhos, a Secretária deste Conselho divulga a Composição da 
Comissão Especial da Medalha Carioca de Educação, confirmando como representantes do 
segmento da Sociedade Civil, as Conselheiras Izabel Cristina e Rosana da Silva e como 
representantes do segmento Governamental, as Conselheiras Simone Monteiro e Maria de 
Fátima, cabendo ao Conselheiro Luiz Otávio a Coordenação dos trabalhos. No que tange 
aos convidados, a Sociedade Civil será representada pela Professora Isabel Lelis (PUC-
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Rio), e o segmento Governamental, por Maria Teresa Tedesco (UERJ). Ainda sobre a 
Medalha Carioca de Educação, os Conselheiros presentes autorizam que o Parecer 
divulgando a relação de agraciados seja aprovado em sessão ordinária a realizar-se no dia 
10 de outubro. Em seguida, são fixados os dias 03, 10, 17 e 24 de outubro para a realização 
das sessões, sendo o último dia reservado à solenidade de entrega da Medalha Carioca de 
Educação/2017. Passa-se, a seguir, ao exame e aprovação dos pareceres relatados pela 
Conselheira Maria de Lourdes, sendo que o de nº 40/2017 “encerra de jure as atividades de 
Educação Infantil do JARDIM ESCOLA RAIOS DE SOL DA PRIMAVERA, mantido pelo 
JARDIM ESCOLA RAIOS DE SOL DA PRIMAVERA LTDA.”, o de nº 41/2017 “encerra de 
jure as atividades de Educação Infantil do CENTRO EDUCACIONAL IDADE CRIATIVA, 
mantido pelo CENTRO EDUCACIONAL IDADE CRIATIVA LTDA.” e, o de nº42/2017 
“encerra de jure as atividades de Educação Infantil do COLÉGIO EXPRESSIVO, mantido 
pelo CENTRO EDUCACIONAL MÉTODO EXPRESSIVO 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, 26 de setembro de 2017. 
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