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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação 
Conselho Municipal de Educação 

  
 

ATA DA 937ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, o Conselho Municipal 

de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 937ª 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 Lourdes Albuquerque Tavares, Marise de Fátima Raposo Borges, 

Rosana da Silva de Medeiros e Simone Monteiro de Araujo. Justificada a ausência das 

Conselheiras Maria de Fátima Cunha e Mariza de Almeida Moreira. Registre-se a presença 

da representante do CEC da 9ª CRE, Sra. Fernanda Falcão e da Sra. Claudia Micheli 

Gonçalves Siu, Presidente do Sindicato dos Agentes de Educação Infantil do Rio de 

Janeiro. Iniciando os trabalhos, a Secretária deste Conselho comunica a remessa, via e-

mail, da minuta da ata da 936ª sessão e os seguintes documentos: Texto sobre Gestão 

Democrática (CPEAPS); Texto sobre Educação Inclusiva (CPEAPS); e Minuta de 

Deliberação E/CME nº 33 de 2019, que altera a Deliberação E/CME nº 14, de 2006. 

Comunica ainda a atualização da página do Conselho Municipal de Educação com a 

Deliberação CME nº 31/2019 e o agendamento das sessões do mês de junho para os dias 

04, 11, 18 e 25, sendo a última destinada à Plenária Pública. A Conselheira Izabel Cristina 

fala que o SEPE/RJ já publicou em jornais de grande circulação a convocação para a 

assembleia que objetiva a escolha de representantes para tomar assento nesta Casa. A 

Secretária deste Conselho aproveita para lembrar os prazos para o processo de 

seleção/escolha dos representantes da sociedade civil. A Conselheira Ligia Aquino fala da 

paralisação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ prevista para o dia 30 do 

corrente objetivando protesto contra a Reforma da Previdência. Relata que a equipe 

técnica e os discentes já confirmaram participação e que os professores se encontram em 

assembleia, nesta data, para definir uma posição quanto a adesão à paralisação. 

Concluída a fase dos informes, passa-se a escolha dos representantes desta Casa (1 

titular e 1 suplente) para compor o Comitê Municipal de Políticas para a Promoção da 

Documentação Civil – COMDOC, instituído pelo Decreto Rio nº 45.390/2018. Após leitura 

do citado ato normativo são feitas diversas considerações. Após breve debate são 

indicados os Conselheiros Marise de Fátima (titular) e Luiz Otavio (suplente) como 

representantes deste Conselho. Dando continuidade aos trabalhos, a ata da 935ª sessão é 

submetida ao Pleno, sendo aprovada. Em seguida são lidos os textos sobre Gestão 

Democrática e Educação Inclusiva, ambos elaborados pela Câmara de Políticas 

Educacionais aplicadas às Políticas Sociais, que após algumas considerações vem a ser 

aprovados, os quais serão oportunamente publicados na forma de Indicações, cabendo à 

Secretária desta Casa redigir as respectivas ementas. O Conselheiro Afonso Celso pede a 

palavra para parabenizar a Câmara de Políticas Educacionais aplicadas às Políticas 

Sociais pelo trabalho, sugerindo que as proposições contidas no texto sobre Gestão 

Democrática, os verbos estejam no modo imperativo. Ainda no texto de Gestão 

Democrática, a Conselheira Simone Monteiro sugere que seja elaborada uma introdução 

ressaltando os pontos principais. Nessa linha, a Conselheira Ligia Aquino sugere a 

introdução do termo “considerando”. A Secretária deste Conselho ratifica a fala da 
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Conselheira Ligia Aquino e sugere que os quatro primeiros parágrafos sejam precedidos 

do termo “considerando”. A Conselheira Simone Monteiro sugere ainda que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional seja identificada como LDB, ao invés de LDBEN 

para tornar mais fácil o entendimento. Sugestões acatadas pelos presentes. A seguir, 

passa-se à leitura da minuta da Deliberação CME nº 33/2019, que “altera dispositivos da 

Deliberação E/CME nº 14, de 21 de fevereiro de 2006, que cria a Medalha Carioca de 

Educação” que vem a ser aprovada. Com referência à composição da 2ª Mesa Redonda 

sobre a temática Educação de Jovens e Adultos – EJA, fica definido que o Fórum EJA 

convidará o pesquisador e a Subsecretaria de Ensino selecionará um gestor de unidade 

escolar. Concluída a pauta a Secretária deste Conselho comenta sobre a cerimônia 

instauração do Fórum Municipal de Educação (FME) que aconteceu na manhã de hoje no 

Salão Nobre da Câmara dos Vereadores. O Conselheiro Afonso Celso faz um breve relato 

sobre a cerimônia e a fala da Presidente deste Conselho, Professora Talma Romero 

Suane. Relata que foi feita a leitura das atribuições/proposições do FME, que a Resolução 

que institui o Fórum foi publicada no Diário Oficial desta data.  O Conselheiro Afonso Celso 

divulga a peça teatral “Paulo Freire, andarilho da utopia”, que retrata a trajetória do 

educador e marca os 40 anos de atividade artística do ator e palhaço Richard Riguetti, que 

estará em cartaz no mês de junho Teatro Glaucio Gil, em Copacabana. A Conselheira Ligia 

Aquino relata que recebeu o Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, que “institui a 

política nacional de alfabetização” que objetiva melhorar a qualidade da alfabetização em 

todo território nacional e combater o analfabetismo. 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, 28 de maio de 2019. 
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