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ATA DA 958ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, o 

Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 958ª sessão, 

constituindo-se em Plenária Pública, presidida pelo vice-presidente, Conselheiro Luiz 

Otavio, tendo em vista a impossibilidade de comparecimento da Presidente, por 

motivo de compromissos profissionais. Presentes os Conselheiros Afonso Celso 

Teixeira, Ana Maria Gomes Cezar, Dorotea Frota de Santana, Katia Cristina Vieira 

Nunes da Silva, Lindivalda de Jesus Freitas, Luiz Otavio Neves Mattos, Maria de 

Fátima Cunha, Mariza Almeida Moreira, Priscila Fernandes de Oliveira, Douglas 

Teixeira Cardelli e Virgínia Cecília da Rocha Louzada. Registre-se a ausência da 

Conselheira Maria de Lourdes Albuquerque Tavares. A sessão tem início com as 

boas-vindas Secretária dessa Casa aos novos Conselheiros da bancada 

governamental, nomeados nesta data, explicando os documentos que estão sendo 

entregues, a saber: cópia do decreto de nomeação, legislação de criação do 

Conselho e Regimento Interno. Acrescenta que encontram-se disponíveis no site 

deste Conselho as atas de Plenárias Públicas e toda a produção desta Casa. 

Ressalta a importância do preenchimento da ficha cadastral para que possam 

receber os comunicados deste Conselho e a informação correta da matrícula, para 

de jeton. O Conselheiro Luiz Otavio ratifica a importância do site, enfatizando a 

importância dos novos conselheiros acessarem a página deste Conselho no Portal 

da Prefeitura do Rio, para que possam se apropriar das discussões. A Secretária 

desse Conselho retoma a palavra e ressalta, ainda, que o fornecimento do e-mail é 

de extrema importância para que em casos de necessidade dos titulares por seus 

suplentes, estes também estejam inteirados dos assuntos que vem sendo debatidos, 

através da leitura das atas que são encaminhadas por meio eletrônico. A 

Conselheira Lindivalda de Jesus convida a todos para o Concerto de Natal da 

Escola Coelho Neto que acontecerá em 29/11. A Conselheira Dorotea Frota trata da 

incorporação da GDATA pelos Agentes de Educação Infantil que possuem nível 

médio e da Audiência Pública com o GT de Segurança que contará com 01 

representante da segurança pública, 01 professor, 01 representante de SEPE/RJ e 

01 responsável. Nessa audiência será discutida a condição das escolas em situação 

de risco bem como um protocolo detalhado de informações e ações para toda a rede 

pública municipal de ensino. A Conselheira Ana Cezar pede a palavra para informar 

que faz parte da Comissão Técnica do Plano Municipal de Educação (PME) e que a 

citada Comissão está fazendo um levantamento das necessidades para formação de 

professores da Rede Pública Municipal, tendo sugerido as Indicações elaboradas 

por esse Conselho sobre a temática sejam objeto de consulta. Concluída a fase dos 

informes, a Secretária deste Conselho agenda as sessões do mês de dezembro 

para os dias 03, 10 e 17, sendo esta última destinada à Plenária Pública e submete 

ao Pleno a aprovação das atas das 952ª, 953ª, 954ª, 955ª e 956ª sessões que vêm 
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a ser aprovadas, após retificações apresentadas pelas Conselheiras Ana Cezar, 

Claudia Manuela e Maria de Lourdes. Ainda com a palavra, a Secretária deste 

Conselho submete à aprovação do Pleno que a votação do Currículo Carioca possa 

ser realizada em sessão ordinária do mês de dezembro, que vem a ser aprovada. A 

seguir, a Conselheira Dorotea retoma a fala sobre a necessidade de revogação do 

ato normativo aprovado por esta Casa sobre o PEJA, sendo esclarecida pela 

Secretária desta Casa que a manifestação se restringiu a uma ata, em que 

autorizou, em caráter excepcional, para o ano de 2019, em face da proximidade do 

processo de matrícula, a utilização da metodologia semipresencial em unidades 

escolares, onde questões relacionadas ao entorno, pudesse vir a dificultar, ou 

mesmo impedir, a frequência diária, destacando, por fim, que tal possibilidade 

sequer veio a ser consumada. A seguir, passa-se a promover alterações no  

Cronograma III/2019, para o mês de dezembro do ano em curso. 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 novembro de 2019. 

 
 

           MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA 
        11/094.175-7 

        Secretária do CME/RJ 


