
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS - RJ. ATA DA 9ª 1 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE 2 
DE CAXIAS – RJ. Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 3 
catorze horas e quinze minutos, no Auditório da SME, ocorreu a Nona Reunião Ordinária 4 
do Conselho Municipal de Educação de Duque de Caxias – RJ, com a seguinte ordem do 5 
dia: I. Palavra da Presidente. II. Aprovação das Atas: 7ª Reunião Ordinária e 8ª 6 
Reunião Ordinária de 2022. III. Expedientes do Ministério Público: 3.1. Ofício PJTC 7 
EDUC n°307/2022: Solicita ao Conselho Municipal de Educação que no prazo de 30 8 
(trinta) dias realize visita in loco, na Creche Municipal Vereador José Carlos Theodoro e 9 
no CCAIC Jardim Gramacho, a fim de verificar se as condições físicas e técnico-10 
pedagógicas da instituição são compatíveis com as resoluções desse colegiado e de acordo 11 
com as normas pertinentes. 3.1.1. Ofício CME/DC n° 86/2022: Encaminha ao Ministério 12 
Público solicitação de dilação de prazo. 3.1.2. AGENDAR VISITA. 3.2. Ofício PJTC 13 
EDUC n°444/2022: Solicita ao Conselho Municipal de Educação que no prazo de 30 14 
(trinta) dias informe se a instituição Creche e Pré-Escola Brilho do Sol já visitou a 15 
Coordenadoria de Inspeção Escolar para solicitação de autorização de funcionamento, e 16 
que seja realizada visita técnica a fim de se apurar o noticiado na Ouvidoria. 3.2.1. Repasse 17 
da visita realizada em 04/10/2022: Conselheiros Rafael Eller, Sidney Neves e Maria 18 
Cristina. IV. Ofícios Expedidos: 4.1. Ofício CME/DC n°87/2022: Reitera à Secretária 19 
Municipal de Educação a solicitação contida no Ofício CME/DC n°79/2022 para 20 
apresentação dos dados relacionados à evasão escolar da Rede Municipal de Ensino de 21 
Duque de Caxias no período de pandemia (2020, 2021 e 2022). 4.2. Ofício CME/DC 22 
n°88/2022: Solicita à Secretária Municipal de Educação informações acerca dos recursos 23 
financeiros destinados ao Conselho Municipal de Educação e como estão definidos, tendo 24 
em vista a alteração da Lei Municipal n°2.864/2017, que trata da Gestão Democrática da 25 
Educação, pela Lei Municipal n°3.254/2022. 4.2.1. Ofício n°2556/2022/GS/SME: 26 
Apresenta resposta ao Ofício CME/DC n°88/2022. 4.3. Ofício CME/DC n°89/2022: 27 
Informa ao Secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos que o Conselho 28 
Municipal de Educação realizou visita in loco à Creche e Pré-Escola Municipal Elisa 29 
Mathias de Araújo e solicita providências que forem pertinentes à pasta, acerca do acúmulo 30 
de lixo no entorno da referida Unidade Escolar. 4.3.1 Ofício CME/DC n°90/2022: Informa 31 
ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal que o Conselho Municipal 32 
de Educação realizou visita in loco à Creche e Pré-Escola Municipal Elisa Mathias de 33 
Araújo e solicita providências que forem pertinentes à pasta, acerca do acúmulo de lixo no 34 
entorno da referida Unidade Escolar. 4.4. Ofício CME/DC n°91/2022: Encaminha ao 35 
Boletim Oficial para publicação, os Pareceres e Portarias de Autorização n°161, 162, 163, 36 
164, 165, 172 e 173. V. Ofício Recebido: 5.1. Ofício nº 2707/2022/GS/SME: Resposta ao 37 
Ofício CME/DC nº78/2022 com informações acerca das condições de uso do espaço físico 38 
pertencente à FEUDUC – Fundação Educacional de Duque de Caxias, pelas Unidades 39 
Escolares: CCAIC – Parque Muísa e Escola Municipal Paulo Roberto de Moraes Loureiro. 40 
VI. Câmara de Educação Infantil: 6.1. Processos para serem analisados: a. Jardim 41 
Escola Mundo Colorido – 2021; b. Centro Educacional Dário Júnior – 2021. 6.2. Pedido de 42 
Recurso:  Centro Educacional Vera Maria – 2019 (6° Recurso Extraordinário). VII. 43 
Agendar GT da LOA: Conselheiros Maria Cristina de Oliveira Silveira, Rafael Eller de 44 
Araújo, Roberta Lobo Pereira, Robson Rodrigues de Carvalho, Sidney Campos Neves e 45 
Solange Bergami. VIII. Consulta Pública para escolha de Diretores e Vice-Diretores: 46 
Repasse dos Conselheiros representantes: Rafael Eller de Araújo e Roberta Lobo Pereira. 47 
IX. Reestruturação Curricular:  Conselheiros Ana Cláudia Gomes da Cunha de 48 



 

Carvalho, Diego Santos Ferreira, Maria Cristina de Oliveira Silveira e Roberta Lobo 49 
Pereira. X. Repasse da participação dos Conselheiros no XXII Encontro Estadual dos 50 
Conselhos Municipais de Educação do Rio de Janeiro: Conselheiros Maria Cristina de 51 
Oliveira Silveira, Rafael Eller de Araújo, Sidney Campos Neves, Solange Bergami e 52 
Valéria dos Santos de Oliveira. Estiveram presentes na 9ª Reunião Ordinária os seguintes 53 
Conselheiros: ANA CLÁUDIA GOMES CUNHA DE CARVALHO, DIEGO SANTOS 54 
FERREIRA, EDSON DE FREITAS REIS, EVELANE RAMOS ANJOS DO 55 
NASCIMENTO, GISELLE JOSÉ DE FARIAS, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA 56 
SILVEIRA, RAFAEL ELLER DE ARAÚJO, ROBERTA LOBO PEREIRA, ROBSON 57 
RODRIGUES DE CARVALHO, SIDNEY CAMPOS NEVES, SOLANGE BERGAMI, 58 
VALÉRIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA E O ASSESSOR TÉCNICO CLAYTON 59 
MORGADO SENTO SÉ. I. Palavra da Presidente: A presidente do CME, Professora 60 
Roseli Duarte deu boas-vindas a todos, agradeceu a presença dos Conselheiros e os 61 
parabenizou pelo dia dos professores.  Justificou sua ausência ocorrida na reunião anterior, 62 
em virtude de ter apresentado problemas de saúde e externou condolências à Conselheira 63 
Roberta Lobo pela perda de seu ente querido. Agradeceu ao Conselheiro Rafael Eller por 64 
ter conduzido a reunião em sua ausência e da vice-presidente do CME. II. Aprovação das 65 
Atas - 7ª Reunião Ordinária: A Secretária Executiva esclareceu que foram solicitados 66 
acréscimos à Ata pelas Conselheiras Valéria dos Santos e Solange Bergami, os quais foram 67 
atendidos. As Conselheiras declararam que as inserções realizadas atenderam suas 68 
solicitações. A Ata da 7ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade.  8ª Reunião 69 
Ordinária: A Secretária Executiva Josélia Muzi apresentou a Ata e perguntou aos 70 
Conselheiros se haveria alguma solicitação de destaque. Não houve solicitação de destaque 71 
à referida Ata. A Ata da 8ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. III. 72 
Expedientes do Ministério Público: 3.1. Ofício PJTC EDUC n°307/2022: Solicita que, 73 
no prazo de 30 (trinta) dias, seja realizada uma visita in loco, nas Unidades Escolares 74 
Creche Municipal Vereador José Carlos Theodoro e CCAIC Jardim Gramacho, a fim de 75 
verificar as condições físicas da Unidade, se estão compatíveis com as resoluções desse 76 
colegiado e de acordo com as normas pertinentes. 3.1.1. Ofício CME/DC n° 86/2022: Em 77 
respeito ao Ofício PJTC EDUC nº 307/2022, recebido pelo Conselho Municipal de 78 
Educação no dia 02 de setembro de 2022. Informa que as solicitações contidas no referido 79 
Ofício foram apresentadas na Sessão Plenária Ordinária deste Colegiado, ocorrida no dia 80 
27 de setembro de 2022, quando foi deliberada a realização das visitas na Creche 81 
Municipal Vereador José Carlos Theodoro e no CCAIC Jardim Gramacho pelos 82 
Conselheiros. Contudo, o Conselho Municipal de Educação, solicita a dilação do prazo 83 
inicialmente fixado, para atendimento à solicitação. 3.1.2. AGENDAR VISITA: Creche 84 
Municipal Vereador José Carlos Theodoro - Conselheiros Rafael Eller e Sidney Campos. 85 
CCAIC Jardim Gramacho – Conselheiros Rafael Eller e Solange Bergami.  Data a ser 86 
definida posteriormente pelos Conselheiros. 3.2. Ofício PJTC EDUC n°444/2022: 87 
Requisita que, no prazo de 30 (trinta) dias, seja informado se a Instituição já visitou a 88 
Coordenadoria de Inspeção Escolar para solicitar autorização de funcionamento, bem 89 
como para que realize visita técnica à Creche e Pré-Escola Brilho do Sol, a fim de apurar o 90 
noticiado na ouvidoria que segue em anexo. 3.2.1. Repasse da visita realizada em 91 
04/10/2022: Conselheiros Rafael Eller e Maria Cristina. O Conselheiro Sidney Campos 92 
justificou que embora tenha se prontificado em realizar a visita juntamente com os demais 93 
conselheiros, não pode participar por ter ocorrido um imprevisto no horário da visita.  O 94 
Conselheiro Rafael Eller procedeu ao relato da visita: O espaço da escola é muito pequeno 95 
e no momento está passando por reformas. Atende atualmente apenas três turmas. Em 96 



 

relação à denúncia encaminhada pelo Ministério Público, o Conselheiro pontuou que 97 
naturalmente o lapso temporal acabou sendo um fator prejudicial, uma vez que a denúncia 98 
foi realizada no ano de 2021. Destacou que a princípio não foram observados sinais de 99 
maus-tratos nos alunos que se encontravam no local. A Representante Legal os informou 100 
que as crianças matriculadas na época da denúncia já não se encontravam mais no 101 
Estabelecimento de Ensino e que atualmente são atendidas outras crianças, inclusive os 102 
funcionários e professores não são mais os mesmos. Destacou que segundo relato da 103 
Representante Legal, outros órgãos já visitaram a Instituição: Polícia Civil, Conselho 104 
Tutelar e o Ministério Público, todos com o objetivo de apurar a mesma denúncia. A 105 
responsável pela Instituição alega que, embora tenha sido uma denúncia anônima, acredita 106 
que foi realizada por uma ex-funcionária, com objetivo de vingança. O Conselheiro Rafael 107 
Eller informou que o espaço onde funciona a Instituição é alugado e atualmente está sendo 108 
adequado para atender as exigências da legislação. A Conselheira Maria Cristina enfatizou 109 
que os Conselheiros ouviram as mesmas pessoas da Instituição que os demais órgãos. 110 
Observaram os alunos presentes no momento da visita e constataram que estavam 111 
brincando felizes e tranquilos. A Secretária Executiva informou que enviará o Relatório da 112 
visita ao Ministério Público em complemento à resposta já encaminhada. IV. Ofícios 113 
Expedidos: 4.1. Ofício CME/DC n°87/2022: Com base no que foi deliberado pelo 114 
Conselho Municipal de Educação na última Reunião Ordinária, ocorrida no dia 27 de 115 
setembro de 2022, foi reiterado o pedido contido no Ofício nº 79/2022 - CME/DC, o qual 116 
solicita a apresentação dos dados relacionados à evasão escolar da Rede Municipal de 117 
Ensino de Duque de Caxias no período de pandemia (2020, 2021 e 2022). 4.1.1. Ofício 118 
2709/2022/GS/ SME: Informa os dados relacionados à evasão escolar da Rede Municipal 119 
de Ensino de Duque de Caxias: 2020: 4.349; 2021: 6.177 e 2022: 4.391. A Secretária 120 
Executiva apresentou os dados informados no referido Ofício. A Conselheira Maria 121 
Cristina ressaltou que o Conselho precisa definir o que fará com os dados recebidos. 122 
Pontuou ter sugerido na reunião anterior que a Câmara de Planejamento, Legislação e 123 
Normas iniciasse este estudo sobre a evasão escolar na Rede, após recebimento dos dados. 124 
A Conselheira Solange Bergami ressaltou que estava esperando receber os dados separados 125 
por ano de escolaridade, para facilitar a identificação dos que apresentam maior número de 126 
evasão. Afirmou que a evasão escolar é um assunto inerente a todas as Câmaras: Educação 127 
Infantil, Ensino Fundamental e Legislação e Normas, e do total apresentado, é importante 128 
ter conhecimento de quantos alunos são da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 129 
Enfatizou que o CME precisa fazer este estudo a fim de verificar se a evasão está 130 
pulverizada em todos os Distritos ou concentrada em um único. A Conselheira afirmou que 131 
enquanto representante da Instituição de Pais, sente necessidade desse estudo para propor 132 
políticas à Secretária de Educação e tentar reverter estes índices. Apresentou a proposta de 133 
solicitar os dados por escola e por ano de escolaridade, e após o seu recebimento, as três 134 
Câmaras se reuniriam e fariam um estudo sobre eles. O Conselheiro Edson de Freitas 135 
ressaltou que já houve a sugestão da Câmara de Planejamento, Legislação e Normas 136 
proceder ao estudo e complementou a proposta, de que ao final do estudo houvesse a 137 
redistribuição para cada Câmara, de acordo com a competência de cada uma delas. A 138 
Conselheira Maria Cristina sugeriu que a própria Câmara de Legislação fizesse este 139 
levantamento e apresentasse o relatório do estudo ao CME. A Conselheira Valéria dos 140 
Santos reiterou as propostas apresentadas e fez um destaque em relação aos alunos com 141 
deficiência, pois em seu entendimento, são os alunos que mais abandonaram às escolas no 142 
período da pandemia, em virtude principalmente da ministração do ensino remoto. Sugeriu 143 
a realização de um estudo comparativo com os alunos que abandonaram neste período e 144 



 

retornaram após a implementação do “Projeto de Busca Ativa” desenvolvido nas Unidades 145 
Escolares. A Conselheira Giselle Farias pontuou que após início do Projeto muitos alunos 146 
foram resgatados, diminuindo assim, o índice de evasão escolar. A Conselheira Valéria dos 147 
Santos destacou que observando o quantitativo de evasão do ano de 2021, com o ensino  148 
retornando de forma presencial, o número de abandono foi bem maior do que no ano de 149 
2020, cujo ensino foi exclusivamente remoto. A presidente do CME, Professora Roseli 150 
Duarte elencou as sugestões apresentadas pelos Conselheiros: Solicitar os dados da evasão 151 
por escola, segmento e ano de escolaridade, com destaque aos alunos com deficiência, para 152 
a Câmara Técnica realizar o estudo e apresentar ao CME. A Conselheira Solange Bergami 153 
reivindicou que a Câmara do Ensino Fundamental analisasse os dados conjuntamente com 154 
a Câmara de Planejamento, Legislação e Normas. A Conselheira Maria Cristina explicou a 155 
proposta da Câmara de Legislação analisar os dados e os encaminhar separadamente às 156 
Câmaras específicas. Proposta aprovada. 4.2. Ofício CME/DC n°88/2022: Com base no 157 
que foi deliberado pelo Conselho Municipal de Educação na última Reunião Ordinária 158 
ocorrida no dia 27 de setembro de 2022, foram solicitadas as informações referentes aos 159 
recursos financeiros destinados ao Conselho Municipal de Educação e como estão 160 
definidos, tendo em vista a alteração da Lei Municipal nº 2864/2017, que trata da Gestão 161 
Democrática da Educação, pela Lei Municipal nº 3.254/2022. 4.2.1. Ofício 162 
n°2556/2022/GS/SME: “Encaminha a cópia da posição de Saldo da Dotação Orçamentária 163 
para o exercício de 2022, relativo aos recursos destinados ao Fortalecimento do Conselho 164 
Municipal de Educação - CME. No que se refere ao Material de Consumo, o valor fixado é 165 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e quanto aos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 166 
Jurídica, o valor é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). E para que haja a utilização de tais 167 
recursos, deverá ser aberto um Processo Administrativo com a devida solicitação”. A 168 
Conselheira Solange Bergami fez um destaque acerca da necessidade de abertura de 169 
processo administrativo para utilização dos recursos destinado ao CME. A presidente, 170 
Professora Roseli Duarte esclareceu que para o uso de qualquer recurso público, faz-se 171 
necessário a abertura de processo administrativo. O Conselheiro Sidney Campos realizou o 172 
seguinte questionamento: “De que o CME está precisando atualmente?” A Conselheira 173 
Solange Bergami esclareceu que o registro fotográfico das visitas é realizado com o celular 174 
dos próprios Conselheiros, então seria importante a aquisição de uma máquina fotográfica. 175 
Enfatizou a importância da aquisição de camisas para identificação nas visitas, assim como 176 
credenciais. Os Conselheiros manifestaram preferência pela aquisição de credenciais ao 177 
invés de camisetas. A presidente Roseli Duarte esclareceu que gravador e máquina 178 
fotográfica são bens permanentes e quando adquiridos com recursos públicos são 179 
incorporados ao patrimônio do CME. A Conselheira Solange Bergami sugeriu que a 180 
Secretária Executiva elencasse as necessidades do CME para aquisição de bens 181 
permanentes e materiais de consumo e as apresentasse na próxima Plenária para avaliação 182 
dos Conselheiros. A Conselheira Solange Bergami perguntou se caso não for utilizado o 183 
recurso destinado ao ano de 2022, se o CME o perderá. O Conselheiro Rafael Eller 184 
explicou que este valor é uma previsão orçamentária, portanto não é cumulativo, podendo, 185 
inclusive, ocorrer um remanejamento orçamentário para atender alguma necessidade.  186 
Ficou deliberado que a Secretária Executiva fará um levantamento das necessidades de 187 
bens permanentes e materiais de consumo e o apresentará na próxima Plenária. 4.3. Ofício 188 
CME/DC n°89/2022: Informa ao Secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos 189 
que o Conselho Municipal de Educação, em atendimento ao Ofício PJTC EDUC nº 190 
300/2022, realizou visita in loco a Creche e Pré-Escola Municipal Elisa Mathias de Araújo 191 
e solicita que sejam adotadas as providências que forem pertinentes à pasta, acerca do 192 



 

acúmulo de lixo no entorno da referida Unidade Escolar. 4.4. Ofício CME/DC n°90/2022: 193 
Informa ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal que o Conselho 194 
Municipal de Educação realizou visita in loco à Creche e Pré-Escola Municipal Elisa 195 
Mathias de Araújo e solicita que sejam adotadas as providências que forem pertinentes à 196 
pasta, visando a melhoria das condições constatadas pelas Conselheiras, acerca do acúmulo 197 
de lixo no entorno da referida Unidade Escolar. A presidente do CME, Professora Roseli 198 
Duarte esclareceu que os ofícios encaminhados pelo CME às Secretarias citadas 199 
solicitaram providências e será necessário aguardar que as mesmas sejam tomadas. 5. 200 
Ofício CME/DC n°91/2022: Encaminha ao Boletim Oficial para publicação, os Pareceres e 201 
Portarias de Autorização n°161, 162, 163, 164, 165, 172 e 173. A Secretária Executiva deu 202 
ciência aos Conselheiros do encaminhamento das Portarias de Autorização para publicação 203 
em Boletim Oficial do Município. V. Ofício Recebido: 5.1. Ofício nº 2707/2022/GS/SME: 204 
Resposta ao Ofício CME/DC nº78/2022: “Informa que as condições de uso do espaço onde 205 
funcionam o CCAIC- Parque Muísa e a Escola Municipal Paulo Roberto de Moraes 206 
Loureiro encontram-se regular, sendo o mesmo pertencente ao INCRA e estando em 207 
tramitação o procedimento para doação a este Município”. A Secretária Executiva 208 
apresentou o Ofício aos Conselheiros com a resposta ao questionamento realizado. VI. 209 
Câmara de Educação Infantil: 6.1. Processos para serem analisados: a. Jardim Escola 210 
Mundo Colorido – 2021; b. Centro Educacional Dário Júnior – 2021. A Secretária 211 
Executiva elencou os processos encaminhados à Câmara de Educação Infantil para análise 212 
dos Conselheiros. Os Conselheiros irão agendar posteriormente a data para análise. 6.2. 213 
Pedido de Recurso: Centro Educacional Vera Maria – 2019 (6° Recurso Extraordinário). A 214 
Secretária Executiva apresentou o recurso solicitado pelo Representante Legal. O Assessor 215 
Técnico Clayton Morgado explicou que a única pendência do processo é a apresentação do 216 
Alvará Definitivo e o Representante Legal afirma que permanece em uma fila de espera 217 
para liberação do Corpo de Bombeiros. O CME aprovou o recurso solicitado pelo 218 
Representante Legal. VII. Agendar GT da LOA:  Conselheiros Maria Cristina de 219 
Oliveira Silveira, Rafael Eller de Araújo, Roberta Lobo Pereira, Robson Rodrigues de 220 
Carvalho, Sidney Campos Neves e Solange Bergami. O GT Ampliado da LOA ficou 221 
agendado para o dia 03/11 às 15h. VIII. Consulta Pública para escolha de Diretores e 222 
Vice-Diretores: Repasse dos Conselheiros representantes: Rafael Eller de Araújo e 223 
Roberta Lobo Pereira. A Conselheira Roberta Lobo relatou que no dia 17 (dezessete) de 224 
outubro ocorreu a reunião da Comissão Eleitoral Geral - CEG com a Comissão Eleitoral 225 
Local, no Colégio Pedro II. Avaliou a reunião como positiva em virtude do 226 
comparecimento da maioria dos representantes da Comissão Eleitoral Local das Unidades 227 
Escolares inscritas no Processo de Consulta Pública.  Ressaltou ter sido um momento de 228 
esclarecimentos e orientações às Comissões Eleitorais Locais. Do dia 18 (dezoito) de 229 
outubro a 21 (vinte e um) de outubro foi o período destinado às inscrições das chapas e 230 
transcorreu dentro da normalidade. No dia 24 (vinte e quatro) houve a divulgação da 231 
homologação das chapas inscritas no processo. Destacou que a Comissão Eleitoral Geral 232 
recebeu elogio dos candidatos pela organização do processo de Consulta Pública. O 233 
Conselheiro Rafael Eller informou que o recurso da homologação precisa ser apresentado 234 
hoje, o seu resultado sairá amanhã, dia 26 (vinte e seis) de outubro e até o momento 235 
nenhuma chapa impetrou recurso junto à CEG. A Conselheira Solange Bergami ressaltou a 236 
importância de informar ao CME o número de Unidades Escolares que se inscreveram no 237 
Processo de Consulta Pública, destacando quantas formaram 01 (uma) única chapa, as que 238 
formaram 02 (duas) chapas e ainda, as que não inscreveram chapas. O Conselheiro Rafael 239 
Eller informou que esse levantamento só poderá ser realizado, após o resultado final da 240 



 

homologação, ainda em curso. A presidente do CME sugeriu que após a finalização do 241 
período de recurso, os dados referentes à Consulta Pública fossem divulgados no grupo de 242 
WhatsApp do CME para conhecimento dos Conselheiros. IX. Reestruturação Curricular: 243 
Conselheiros representantes: Ana Cláudia Gomes da Cunha de Carvalho, Diego Santos 244 
Ferreira, Maria Cristina de Oliveira Silveira e Roberta Lobo Pereira. A Conselheira Ana 245 
Cláudia relatou que da última Plenária até a presente data, o cronograma da Reestruturação 246 
Curricular avançou. No período de 10/10 a 14/10 houve a realização do GT integral nas 247 
Unidades Escolares. Entre os dias 18 e 20/10 foram realizados encontros nos polos a fim 248 
de debater os objetivos específicos das áreas. A Conselheira informou que atualmente 249 
estão sendo compiladas todas as informações coletadas nos polos, e assim que o relatório 250 
estiver concluído será apresentado ao CME. X. Repasse da participação dos 251 
Conselheiros no XXII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do 252 
Rio de Janeiro:  Conselheiros Maria Cristina de Oliveira Silveira, Rafael Eller de Araújo, 253 
Sidney Campos Neves, Solange Bergami e Valéria dos Santos de Oliveira. A Conselheira 254 
Maria Cristina relatou que as palestras ministradas foram interessantes e oportunizaram 255 
novas reflexões acerca da prática dos Conselheiros. Foram palestrantes a Professora 256 
Malvina Tuttman da UNIRIO e Professora Daniela Patti da UFRJ. Relatou que a 257 
coordenação da UNCME fez uma reorganização das regionais, adotando para junção dos 258 
Municípios, o critério por proximidade, com o objetivo de favorecer a participação dos 259 
Conselheiros nos encontros promovidos pelas respectivas regionais. Relatou ter sido 260 
realizada uma eleição com o objetivo de ampliar o mandato dos Coordenadores, passando 261 
para 04 (quatro) anos, ficando o período do mandato em acordo com a organização 262 
estadual e nacional. A Conselheira Valéria dos Santos enfatizou a importância dos 263 
Conselheiros lerem atentamente a carta que será disponibilizada ao Conselho pela 264 
UNCME, assim como, divulgá-la, por tratar-se de uma carta de intenções, de colocações e 265 
de posicionamentos dos Conselhos Municipais diante das questões cruciais relacionadas à 266 
educação do Estado do Rio de Janeiro. Concluiu que nela a UNCME expressa a sua 267 
posição diante da conjuntura atual da educação. Citou que uma das questões pontuadas no 268 
encontro foi relacionada à BNCC e a Carta apresentada aos Conselheiros posicionava-se 269 
favorável às diretrizes da BNCC e da maneira que foi apresentada inicialmente se entendia 270 
que todas as redes ali representadas decretaram que estavam de acordo com a BNCC, sem 271 
ocorrer uma discussão prévia e sem um estudo sobre a temática. Os Conselheiros presentes 272 
questionaram o posicionamento descrito, visto que não representava a opinião da maioria 273 
dos Conselheiros presentes. A partir do debate realizado, foram apresentadas propostas de 274 
ressalvas e ao final, o texto da carta foi alterado contemplando a posição dos Conselheiros 275 
presentes, incluindo a discussão sobre o Ensino Médio. A Conselheira Valéria dos Santos 276 
apresentou a proposta da carta ser pautada em Plenária para o colegiado ter conhecimento 277 
do posicionamento dos Conselheiros presentes ao encontro. O Conselheiro Rafael Eller 278 
explicou que o Encontro Estadual dos Conselheiros Municipais ocorre anualmente, ficou 279 
suspenso durante dois anos em decorrência da pandemia. Informou que estão abertas as 280 
inscrições para o Encontro Nacional dos Conselhos Municipais, que ocorrerá em 281 
Pernambuco. A Conselheira Valéria dos Santos apresentou ao Colegiado algumas 282 
reflexões a partir do debate realizado no Encontro, sendo um deles: Qual o objetivo dos 283 
Conselhos em cada Rede/Município? Citou que a palestrante Professora Maria das Graças 284 
pontuou a importância de o Conselho discutir sobre a sua composição, a garantia da 285 
representação de pais e sua autonomia. Abordou a questão da presidência, de mais de 80% 286 
dos Conselhos Municipais, ser ocupada pela Secretária de Educação. A palestrante 287 
enfatizou a importância de os Conselhos fazerem esta discussão, primando pela autonomia 288 



 

e pela verdadeira gestão democrática. Abordou pontos como a evasão escolar, a 289 
Reestruturação Curricular e que os Conselhos Municipais precisam ficar atentos ao 290 
desempenho dos alunos e refletir sobre a questão pedagógica, por ser também papel do 291 
Conselho. A Conselheira Valéria dos Santos relatou as considerações realizadas pela 292 
professora Malvina Tuttman sobre resgate do papel do Conselho nas questões pedagógicas, 293 
principalmente considerando o desempenho dos alunos. Enfatizou que a Professora 294 
Daniela Patti em uma de suas falas destacou a importância do Conselho ficar atento à 295 
eleição de Diretores e neste sentido, primar pelo que está garantido nos Planos Nacional de 296 
Educação e Municipal de Educação acerca da Gestão Democrática. O Conselheiro Sidney 297 
Campos agradeceu pela oportunidade em participar do Encontro Estadual dos Conselhos. 298 
Pontuou que a representação do CME deixou a desejar se afastando da UNCME, sem 299 
minimamente participar ao Conselho, dificultando a indicação de algum Conselheiro para 300 
concorrer a vaga da Coordenação Regional. Destacou o prejuízo causado ao Conselho pela 301 
ausência de um representante para repassar as informações e atualizar o CME sobre as 302 
atividades da UNCME. Em relação ao Encontro destacou que devido ao tempo, ficou 303 
faltando o debate após as palestras, o que considerou uma grande perda diante dos temas 304 
abordados e da atual conjuntura. Concluiu que os Conselheiros de Duque de Caxias foram 305 
bem recebidos e acolhidos. A presidente do CME, Professora Roseli Duarte explicou que o 306 
Conselho não recebeu previamente a informação deste encontro, somente tomou 307 
conhecimento próximo ao evento e rapidamente articulou com a Secretária Executiva para 308 
que Duque de Caxias fosse representado. A Conselheira Solange Bergami relatou que em 309 
seu último mandato no CME, há quatro anos, foi eleita pelo Conselho e indicada pelo 310 
Secretário Municipal de Educação à época para representar o Município na Regional da 311 
UNCME. Naquele momento não houve disputa, sendo o seu nome referendado. Relatou 312 
que iniciou um trabalho de articulação entre os Municípios que integravam a Regional, não 313 
tendo sido um trabalho fácil, devido a realidade de cada Município. Citou que inclusive, 314 
houve aqui na SME um encontro regional com o apoio do Município. No curso de sua 315 
gestão como Coordenadora da Regional, o seu mandato no CME acabou, e ser conselheira 316 
era uma condição para integrar a UNCME, então precisou deixar o seu mandato de 317 
Coordenadora da Regional. Informou que hoje isso já não ocorreria, devido a uma 318 
alteração regimental aprovada neste Encontro. Em acordo com a UNCME permaneceu a 319 
vaga ao CME de Duque de Caxias, tendo sido escolhido o Conselheiro Marcos Luis para 320 
substituir a Conselheira Solange Bergami. Algum tempo depois, o Conselheiro foi 321 
substituído no CME por solicitação de sua Instituição, com isso foi eleita a Professora 322 
Alcineia para substituí-lo na Regional da UNCME. A Conselheira Solange Bergami 323 
ressaltou que o CME aos poucos foi deixando de participar, ocasionando um afastamento 324 
da UNCME, situação agravada com a pandemia. A Conselheira entregou à Secretaria 325 
Executiva um documento para ser arquivado contendo a nova divisão das regionais da 326 
UNCME. Informou que a Professora Rosimeri Lyrio, do Município de São João de Meriti, 327 
assumiu a Coordenação da Regional Metropolitana I e RJ, da qual Duque de Caxias 328 
pertence. A Conselheira Solange Bergami relatou que a Secretária Municipal de Educação 329 
de Quatis enfatizou em sua fala que o seu Município está priorizando os Conselhos e sua 330 
manutenção, inclusive citou a existência de um espaço denominado “Casa dos Conselhos”, 331 
o qual está sendo revitalizado. A Conselheira ressaltou que este é um desejo antigo da 332 
sociedade civil de Duque de Caxias, ter um espaço próprio só para os Conselhos. Em sua 333 
palestra, a Professora Malvina Tuttman chamou  atenção às políticas públicas e ao controle 334 
social exercido pelos Conselhos. Em sua abordagem levantou algumas reflexões, uma 335 
delas a questão de Secretária Municipal de Educação não ser presidente do Conselho, a 336 



 

Conselheira Solange Bergami afirmou ser esta uma orientação antiga, inclusive na revisão 337 
do Plano Municipal de Educação houve esta sinalização. A Professora Daniela Patti 338 
abordou a questão dos critérios técnicos para escolha de diretores e o que na realidade é 339 
uma gestão democrática, que não é um conceito, e sim um valor. Comparou a Gestão 340 
Democrática a um pêndulo, que ora se tem atitudes mais democráticas e ora menos 341 
democráticas e dependendo de quem está à frente do processo, este pêndulo vai mais para 342 
um lado do que para o outro. A Conselheira Solange Bergami destacou que considerou 343 
muito interessante a reflexão realizada sobre a gestão democrática e o estudo realizado pela 344 
professora referente à eleição de diretores, sobre o qual a palestrante fez algumas 345 
provocações. A Conselheira Solange Bergami relatou que fez algumas considerações na 346 
carta apresentada no Encontro, no item referente à BNCC. Destacou que a carta não foi 347 
encaminhada com antecedência aos Conselheiros para realizarem sua leitura e pontuarem 348 
os seus destaques.  Informou que o próximo encontro anual da UNCME será em Arraial do 349 
Cabo. A presidente do CME parabenizou os Conselheiros que participaram do Encontro 350 
Estadual da UNCME e repassaram detalhadamente as questões abordadas. O Conselheiro 351 
Edson de Freitas comunicou o falecimento do Professor Roberto Muri, um dos percursores 352 
da Associação, que posteriormente transformou-se no Sindicato e para homenagear todo o 353 
trabalho desenvolvido pelo professor e  sua contribuição dada à educação do Município, o 354 
Conselheiro solicitou que todos os presentes fizessem um minuto de silêncio.  Não 355 
havendo mais nada a tratar, a presidente do CME, Professora Roseli Duarte encerrou a 356 
reunião agradecendo a participação de todos. Eu JOSÉLIA MUZI NARCISO, lavrei a 357 
presente ATA que será assinada por mim e pelos presentes: 358 
Josélia Muzi Narciso _______________________________________________________ 359 
Roseli Ramos Duarte Fernandes ______________________________________________ 360 
Ana Cláudia Gomes Cunha de Carvalho ________________________________________ 361 
Clayton Morgado Sento Sé ___________________________________________________ 362 
Diego Santos Ferreira _______________________________________________________ 363 
Edson de Freitas Reis _______________________________________________________ 364 
Evelane Ramos Anjos do Nascimento __________________________________________ 365 
Giselle José de Farias _______________________________________________________ 366 
Maria Cristina de Oliveira Silveira ____________________________________________ 367 
Rafael Eller de Araújo ______________________________________________________ 368 
Roberta Lobo Pereira _______________________________________________________ 369 
Robson Rodrigues de Carvalho _______________________________________________ 370 
Sidney Campos Neves ______________________________________________________ 371 
Solange Bergami __________________________________________________________ 372 
Valéria dos Santos de Oliveira ________________________________________________ 373 


