
  

 

 

 

ATA DA 886ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

  Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, o Conselho 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 886ª sessão, constituindo-se 
em Plenária Pública, sendo presidida por César de Queiroz Benjamin, Secretário 
Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro e Presidente deste Colegiado. 
Presentes os Conselheiros Dilson Ribeiro da Silveira, Ana Maria Gomes Cezar, Maria 
de Lourdes Albuquerque Tavares, Maria de Nazareth Machado de Barros 
Vasconcellos, Simone Monteiro de Araújo, Maria de Fatima Cunha, Lígia Maria Motta 
Lima Leão de Aquino, Luiz Otavio Neves Mattos, Mariza de Almeida Moreira, Marise de 
Fátima Raposo Borges e Rosana da Silva Medeiros. Justificada a ausência dos 
Conselheiros Afonso Celso Teixeira e Izabel Cristina Gomes da Costa. A sessão tem 
início com a fase dos informes, oportunidade em que a Secretaria desta Casa repassa 
o convite formulado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para a Audiência 
Pública Conjunta sobre o tema “Alienação Parental”, a realizar-se no dia 28 de março, 
às 10h, no Auditório Senador Nelson Carneiro (ALERJ), Centro e comunica que a 
minuta da ata da 885ª sessão será encaminhada por e-mail para exame e propostas de 
alteração, cuja aprovação se dará na próxima sessão. Ainda na fase de informes, a 
Conselheira Ana Cezar pede a palavra para tratar de questões relacionadas à 
cerimônia de certificação dos servidores que cursaram o Proinfantil, ocorrida na Escola 
de Magistratura do Rio de Janeiro no dia vinte e seis do corrente. A respeito do 
assunto, a Conselheira Ligia Aquino, designada como representante deste Colegiado 
no evento, relata que as formandas estavam felizes, sendo que algumas já haviam 
concluído a faculdade e/ou ocupando cargo de Direção de creches públicas e Espaços 
de Desenvolvimento Infantil (EDI) na rede pública de ensino da Cidade do Rio de 
Janeiro. Acrescenta que em sua fala ressaltou a preocupação deste Colegiado com a 
formação profissional, registrando, também, a presença de representantes da 
Secretaria de Estado de Educação e a professora Malvina Tuttman, presidente do 
Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, bem como do Vereador Reimont 
Otoni e do Deputado Estadual Waldeck Carneiro (Comissão de Educação/Alerj), na 
cerimônia em referência. Finalizando, destaca que em alguns dos certificados 
entregues não foram apostas assinaturas do setor responsável por sua expedição. 
Com a palavra, o Conselheiro Dilson Ribeiro destaca sua satisfação em participar desta 
sessão, aproveitando a oportunidade para convidar os presentes a comparecerem ao 
Ato pela Educação, no dia oito de abril, às dez horas, em frente ao Copacabana 
Palace. O evento marcará o início da campanha salarial promovida pelo Sindicato dos 
Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (SINPRORIO), estando o referido 
Sindicato disposto a abrir um canal de discussão/diálogo com a sociedade para 
repensar o papel do professor no contexto político conturbado do Brasil. A Conselheira 
Marise de Fatima Raposo informa que foi eleita para representar a 3ª Coordenadoria 
Regional de Educação (E/3ªCRE) no Conselho de Responsáveis que atua junto ao 
Titular da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME). A seguir, pede 
permissão para fazer a leitura de uma carta redigida pela a avó do aluno Eduardo de 
Souza Pereira da Silva, ex aluno da Escola Municipal República do Peru, por 
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intermédio da qual reconhece e agradece o trabalho desenvolvido pela escola em 
referência, tendo em vista que o aluno logrou aprovação para a Escola Técnica da 
Fundação Oswaldo Cruz. O Presidente deste Conselho lembra que a Escola Municipal 
República do Peru passou por um momento de grande dificuldade, tendo sido a 
Professora Talma Romero, sua atual Chefe de Gabinete, responsável pela 
coordenação da equipe que restabeleceu o bom funcionamento da escola. Dando 
prosseguimento aos trabalhos, a Conselheira Ligia Aquino lembra que nesta data está 
prevista a realização de ato na frente do prédio administrativo da Prefeitura do Rio, 
onde profissionais de educação estarão reunidos. Ressalta, no entanto, que a  
Comissão de Professores não conseguiu ser recebida pela Secretaria Municipal de 
Educação. Lembra, também, que o Plano Municipal de Educação (PME) estará sendo 
votado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sendo ressaltado pelos presentes que 
a cidade do Rio de Janeiro se constitui no único município do Estado do Rio de Janeiro 
e na única capital brasileira que ainda não teve aprovado seu novo PME. A Conselheira 
Ligia Aquino informa que no último final de semana foi realizada a Conferência 
Estadual Popular de Educação (CONEPE), na UERJ, onde estiveram presentes 
representantes de vários segmentos da Educação que falaram sobre o Plano Estadual 
de Educação e o acompanhamento do Plano Nacional de Educação. Compromete-se a 
trazer, tão logo seja possível, a carta redigida na citada Conferência. Ainda com a 
palavra, convida para o ato que acontecerá no dia vinte e oito de março, em 
comemoração ao Dia do Estudante Secundarista, estando prevista uma homenagem 
aos cinquenta anos da morte de Edson Luiz e um ato de repúdio pelo assassinato da 
Vereadora Marielle Franco, ambos envolvidos em movimentos de luta pela garantia dos 
direitos humanos. Continuando, a conselheira indaga sobre a doação de escolas ao 
Município de Duque de Caxias. Respondendo à indagação, o Presidente esclarece que 
havia previsão de que a estrutura da Arena Olímpica pudesse, após o desmonte, ser 
utilizada para a edificação de quatro novos equipamentos escolares. No entanto, após 
análise dos custos, constatou-se a inviabilidade de levar a termo tal pretensão, eis que 
os gastos ultrapassariam, e muito, as despesas com a construção de novas escolas. 
Ainda com a palavra, o Presidente deste Conselho informa sobre a realização, nesta 
data, de atividade para recepcionar os 400 novos professores nomeados. Sobre a 
paralisação a que se reportou a Conselheira Ligia Aquino, informa que o movimento 
mobilizou um quantitativo reduzido de profissionais. No tocante ao PME, destaca que o 
fato de não ter sido aprovado veio a inviabilizar a liberação de cerca de 100 milhões de 
reais, que poderiam ser destinados às escolas que ainda estão sem sinal de internet, 
cerca de 8%, em razão de estarem localizadas em áreas de sombra. Nesse sentido, 
registra sua indignação com a não aprovação do PME. Com referência à sua relação 
com o SEPE/RJ, destaca que ao iniciar sua gestão, em janeiro do ano passado, abriu 
as portas ao diálogo. No entanto, pode observar que a dinâmica de atuação de seus 
membros é pautada, a princípio, por uma postura agressiva que cede lugar ao discurso 
de vitimização. Acrescenta que tal conduta tem por finalidade a desagregação da Rede 
Pública de Ensino sob sua responsabilidade, fato que não admitirá sob qualquer 
pretexto. Dando continuidade aos trabalhos, a Secretária deste Conselho consulta os 
membros presentes sobre a existência de proposta de retificação nas atas 882ª e 883ª, 
as quais vêm a ser aprovadas. Ainda com a palavra, sugere que as atas das 884ª e 
885ª sessões sejam encaminhadas por e-mail, para exame dos conselheiros, vindo a 
ser aprovadas na próxima sessão. Passa-se, então, ao agendamento das sessões do 
mês de abril para os dias 03, 10, 17 e 24, sendo a última data destinada à Plenária 
Pública. Prosseguindo, a Secretária informa que a SME pretende enviar documento 
para tratar das escolas bilíngues para exame deste Colegiado. Em face do exposto, e 
considerando a urgência que reveste a matéria, propõe que a análise e eventual 
aprovação possam ser realizadas em sessão ordinária do mês de abril. A esse 



respeito, a Conselheira Ligia Aquino questiona sobre as razões que ensejam a análise 
em regime de urgência, tendo a Conselheira Ana Cezar apresentado os 
esclarecimentos requeridos. Assim sendo, os presentes aprovam a proposta 
apresentada pela Secretaria desta Casa. Sobre as escolas bilíngues, o Presidente 
deste Conselho comenta que o Cônsul Alemão visitou o CIEP Darcy Ribeiro, sendo 
recebido pelos alunos em sua língua materna. A seguir, a Secretária deste Conselho 
sugere a leitura da Indicação nº 07/2018, já contemplada com alterações propostas em 
sessão anterior. O Conselheiro Luiz Otávio faz a leitura do documento, que vem a ser 
mais uma vez questionado. Diante do impasse, o Conselheiro Luiz Otavio sugere uma 
nova avaliação do documento, a ser realizado pela Câmara de Políticas Educacionais 
aplicadas às Políticas Sociais, ficando sua aprovação adiada para próxima Plenária 
Pública. 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 março de 2018. 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA 
11/094.175-7 

Secretária do CME/RJ 


