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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação 
Conselho Municipal de Educação 

 

ATA DA 913ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, o 

Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 913ª 

sessão, que se constitui em Sessão Solene para entrega da Medalha Carioca 

de Educação/2018, na Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire, 

contando com a presença dos Conselheiros Simone Monteiro de Araújo, Maria 

de Nazareth Machado de Barros Vasconcellos, Maria de Lourdes Albuquerque 

Tavares, Ana Maria Gomes Cezar, Izabel Cristina Gomes da Costa, Luiz Otavio 

Neves Mattos, Lígia Maria Motta Lima Leão de Aquino, Afonso Celso Teixeira, 

Mariza de Almeida Moreira, Marise de Fatima Raposo Borges e Rosana da 

Silva de Medeiros; e demais convidados. Justificada a ausência da Presidente 

deste Conselho, Talma Romero, em razão da necessidade de participar de 

reunião de caráter inadiável, e da Conselheira Maria de Fátima Cunha.  A 

sessão tem início com a apresentação dos componentes da mesa de 

premiação, constituída pela Subsecretária de Ensino da SME, Maria de 

Nazareth Machado de Barros Vasconcellos; pelo Diretor da Escola de 

Formação do Professor Carioca Paulo Freire, Professor Marcio Costa; pelo 

Vice Presidente do Conselho Municipal de Educação, Conselheiro Luiz Otávio; 

e pela Presidente da Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental deste 

Conselho, Conselheira Ana Maria Gomes Cezar. Após composição da mesa, 

todos são convidados a cantar o canto do Hino Nacional Brasileiro. Ao término 

da execução do Hino Nacional são apresentados os integrantes da Orquestra 

Sinfônica Juvenil Carioca formada por alunos da rede pública de ensino da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Para esta cerimônia prepararam a 

apresentação das canções “O trenzinho caipira”, de Vila Lobos; “Naquele 

tempo”; e “Lamentos”, de Pixinguinha. Prosseguindo, é feito breve histórico 

sobre a criação da Medalha Carioca de Educação e, em seguida, apresentados 

os critérios e etapas de seleção dos agraciados. Os componentes da mesa são 

convidados a fazer uso da palavra, oportunidade em que ressaltam a 

importância do trabalho desenvolvido pelos agraciados para os alunos e 

professores da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, e 

enfatizam a importância da iniciativa do Conselho Municipal de Educação do 

Rio de Janeiro em reconhecer o trabalho por eles desenvolvidos através da 

Medalha Carioca de Educação. A seguir, tem início a entrega das Medalhas ao 

Professor Rodrigo Rangel e a Professora Thereza Penna Firme sendo esta 

agraciada, também, com o título Personalidade Educacional. Ressalto, por 

oportuno, que os perfis dos professores ora agraciados constam do Parecer 

CME nº 14/2018, publicado no D.O. Rio de 09/10/2018. A todos os agraciados 

é concedido o uso de palavra para fazerem as considerações que julgam 

necessárias. Em seguida, o Vice Presidente do Conselho Municipal de 
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Educação, Conselheiro Luiz Otávio, é convidado para fazer o encerramento da 

cerimônia.  Em seu discurso agradece a presença de todos, destacando a 

satisfação pela realização da 12ª edição da Medalha Carioca de Educação e 

da importância do professor socializar conhecimentos e estar em constante 

processo de aprendizagem e aprimoramento. Finaliza sua fala parabenizando 

os agraciados pelo trabalho desenvolvido em nome do Conselho Municipal de 

Educação. Encerrando a cerimônia, os integrantes da Orquestra Sinfônica 

Juvenil Carioca voltam a tocar as canções “As vozes não falam”, de Cartola, e 

“Carinhoso”, de Pixinguinha. Encerrando o evento todos são convidados para o 

coffee break. 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, 30 de outubro de 2018. 
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11/094.175-7 

Secretária do CME/RJ 


