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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação 
Conselho Municipal de Educação 

  
 

ATA DA 933ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove, o Conselho Municipal 

de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 933ª sessão, constituindo-se em 

Plenária Pública, presidida pelo vice-presidente, Conselheiro Luiz Otavio Neves 

Mattos, tendo em vista a ausência da Presidente, por motivos profissionais. 

Presentes os Conselheiros Afonso Celso Teixeira, Ana Maria Gomes Cezar, 

Claudia Manuela Ladeira Fernandes, Izabel Cristina Gomes da Costa, Lígia Maria 

Motta Lima Leão de Aquino, Luiz Otavio Neves Mattos, Maria de Fátima Cunha, 

Maria de Lourdes Albuquerque Tavares, Marise de Fátima Raposo Borges, Mariza 

de Almeida Moreira, Rosana da Silva de Medeiros e Simone Monteiro de Araujo. 

Iniciando os trabalhos, a Secretária deste Conselho franqueia a palavra à Profª 

Edjane Fontes, assessora do Vereador Profor Célio Lupparelli presente a esta 

Sessão. A citada professora comenta que comparece a esta Casa para 

acompanhar o que está sendo proposto para a educação do Município do Rio de 

Janeiro, área sobre a qual o referido parlamentar tem dedicado especial atenção. A 

Secretária deste Conselho retoma a palavra e comunica a remessa, via e-mail, da 

minuta da ata da 932ª sessão e da mensagem do Ministério Público  do Estado do 

Rio de Janeiro que divulga as novas turmas do Minicurso "Construção de 

Consenso e Processos Circulares", com previsão de início nos dias 17 e 24 de 

maio, das 9h às 18h, no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, 

localizado à Rua Nilo Peçanha nº 151, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro. Ainda 

com a palavra, a Secretária deste Conselho distribui o material referente ao 

processo sucessório da Sociedade Civil desta Casa e faz esclarecimentos sobre 

procedimentos e prazos. Prosseguindo, são agendadas as sessões do mês de 

maio para os dias 07, 14, 21 e 28, sendo esta última destinada à Plenária Pública. 

A Conselheira Ana Cezar pede a palavra e comenta a respeito da reunião da 

Comissão Coordenadora do Plano Municipal de Educação (PME) quando levou a 

demanda do Conselheiro Luiz Otavio sobre o artigo da minuta do Fórum Municipal 

de Educação (FME) que assegura assento ao Presidente do citado Fórum nesta 

Casa, tendo a coordenadora da citada reunião sugerido que no próximo encontro 

do FME, previsto para dia 07 de maio, seja colocada a questão pelos membros 

desse Conselho com assento do FME. A Conselheira Izabel Cristina entrega 

material produzido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CMTE) e relata as ações desenvolvidas pelo SEPE/RJ no decorrer da Semana de 

Educação que está ocorrendo no mês de abril.  Comunica que alguns profissionais 

de escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro paralisaram no 

dia 24 de abril, acrescenta que está programada a Greve da Educação para o dia 

15 de maio. Comunica, ainda, que está programada também uma Greve Geral para 

o dia 14 de junho. A Conselheira Ligia Aquino fala sobre o evento que compareceu 

em São Paulo e exibe a caixa de lápis de cor contendo os vários tons de pele do 
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povo brasileiro. A Conselheira Simone Monteiro comenta a respeito de site sobre a 

temática negra onde são disponibilizados acessórios da cultura afro descendente, 

bem como os lápis de cor com a mesma proposta demonstrada pela Conselheira 

Ligia Aquino. A Conselheira Ligia Aquino retoma a palavra, para comentar sobre o 

discurso do Presidente da República relacionado ao corte de verbas para a área de 

humanas e esferas de pesquisas das universidades, destacando o documento com 

o posicionamento de diversas instituições sobre o citado discurso, incluindo o 

posicionamento do reitor da UERJ. Compromete-se a enviar o documento para o e-

mail desta Casa. Concluída a fase dos informes, a Secretária deste Conselho 

submete a ata da 931ª sessão ao Pleno, que vem a ser aprovada. Ainda com a 

palavra, a Secretária sugere a inversão na ordem de aprovação dos documentos 

que estão em pauta começando pela aprovação dos Pareceres, tendo em vista a 

necessidade de maior tempo para exame das minutas de deliberações a ocorrer 

nesta data, sugestão que vem a ser aceita pelos presentes. Passa-se, então, à 

aprovação ad referendum dos seguintes Pareceres: o de nº 01/2019 que 

“considera regularizadas as atividades do INSTITUTO CENTRAL DO POVO, 

mantido pelo INSTITUTO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL – IMAS”, e o de nº 

02/2019 que “encerra de jure as atividades de Educação Infantil da LÍDICE KID’S, 

mantida pela CRECHE ESCOLA ESPAÇO CRIANDO E TRANSFORMANDO 

LTDA.”, ambos relatados pela Conselheira Maria de Lourdes; os de nos 03/2019 

que “encerra de jure as atividades de Educação Infantil da CRECHE ESCOLA 

CRIANÇA FELIZ, mantida pelo COLÉGIO IDEAL LTDA, e 04/2019 que “encerra de 

jure as atividades de Educação Infantil do COLÉGIO INDEPENDÊNCIA, mantido 

pelo COLÉGIO INDEPENDÊNCIA LTDA”, relatados pela Conselheira Mariza 

Moreira; e o de nº 05/2019 que “considera regularizado o funcionamento do 

CENTRO EDUCACIONAL GENIOS MIRINS, mantido pelo CENTRO 

EDUCACIONAL PILARES LTDA,” relatado pela Conselheira Simone Monteiro. 

Concluída  aprovação dos Pareceres, tem início a análise e aprovação das 

Deliberações de nº 31/2019 que “altera e acrescenta parágrafo único ao art. 51 e o 

parágrafo 3º ao art. 53 da Deliberação E/CME nº 30, de 03 de janeiro de 2019, que 

fixa normas para autorização de funcionamento de instituições privadas de 

Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e dá outras 

providências” e da Deliberação nº 32/2019 que “estabelece normas para 

matrículas, emissão de documentos escolares e reposição de atividades 

pedagógicas, nos casos que especifica, para alunos da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino do Rio de Janeiro” que vêm a ser aprovadas após algumas 

considerações dos Conselheiros presentes. 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 abril de 2019. 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA 
11/094.175-7 

Secretária do CME/RJ 


