
PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

ATA DA 26ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e nove, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB procedeu a sua 26ª reunião, 

com a presença da Prof.ª Sônia Maria Varela de Souza (Representante dos Diretores das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), da Prof.ª Ilka Valéria Oliveira dos 

Santos (Representante  dos Professores da Educação Básica da Rede Pública do Sistema 

Municipal  de  Ensino),  Sr.ª  Eliane  Dibo  do  Nascimento  (Representante  dos  Servidores 

Técnico-Administrativos  das  Escolas  da Rede Pública  do Sistema Municipal  de Ensino), 

Sr.º Igor Emanoel Flores da Silva e  Sr.ª Lidiane dos Santos Ferreira (Representantes dos 

Estudantes da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), e da 

Prof.ª Mariza Lomba Pinguelli Rosa (Representante do Conselho Municipal de Educação da 

Cidade do Rio de Janeiro). Iniciou-se a reunião com a leitura da 25ª Ata que, submetida à 

votação,  não  foi  aprovada  pelos  presentes,  pois  necessita  ser  retificada.  Prosseguindo 

Sr.ª  Rosana  justificou  a  ausência  de  alguns  conselheiros,  a  pedido  dos  mesmos. 

Com  a  palavra  Prof.ª  Sônia  levantou  a  questão  da  inclusão  educacional  das  crianças 

portadoras  de  necessidades  especiais  e  o  consequente  término  das  escolas  especiais. 

Prof.ª  Mariza  responde que a Secretária  de Educação considera  este tema de extrema 

relevância e que nenhuma decisão será tomada sem considerar a opinião dos responsáveis, 

até porque este assunto não se trata de mera decisão administrativa, mas principalmente de 

mudança de postura frente a esta nova situação.  Cada caso de inclusão será estudado 

individualmente e só será levado a termo caso haja concordância dos responsáveis. Quanto 

às  escolas  especiais  ainda  não  há  nenhuma decisão  tomada,  apenas  estudos,  sempre 

levando em consideração o que é melhor para nossos alunos.  Prof.ª Rosana agradece a 

presença  de  todos  e  confirma  que  a  próxima  reunião  fica  mantida  para  o  dia  10  de 

dezembro do ano em curso. E, por nada mais haver a declarar, eu, Rosana Costa, matrícula 

10/116.148-8, lavro a presente ata, que será assinada por mim e pelos Conselheiros na 

folha de presença, em anexo.
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