
 

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

 

ATA DA 32ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

 Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dez, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB procedeu a sua 32ª reunião, com a 

presença da Prof.ª Lucia Maria Carvalho de Sá (Representante da Secretaria Municipal de 

Educação), do Prof.  Maurício Mendes Pinto (Representante  dos Professores da Educação 

Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), da Sr.ª Eliane Dibo do 

Nascimento (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas da Rede 

Pública do Sistema Municipal de Ensino) e o Prof. Marcelo Pereira (Representante do 

Conselho Municipal de Educação). A Srª Eliane relembra que no encontro do dia 14/05, 

ocorrido no Ministério Público, a Promotora Bianca solicitou ao Conselho ofício constando o 

funcionamento  e as necessidades do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB. Diante da nova falta de quórum, os conselheiros presentes resolveram 

redigir: 1. Ofício sobre as atividades do Conselho que deverá ser encaminhado ao Ministério 

Público até o dia 14/06/2010 e 2. Notificação aos conselheiros do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB devido às constantes ausências nas 

reuniões. A Prof.ª Lucia pondera que qualquer ação deverá ser de consenso do Conselho, 

pois demanda tomada de decisão. Então todos concordaram que o Presidente do Conselho, 

Prof.º Mauricio, envie ofício ao MP informando que devido à falta de quórum não será 

possível atender a solicitação inicial do Ministério. Foi também redigida notificação aos 

Conselheiros apontando as dificuldades que se apresentam com as constantes ausências, 

deixando-se de deliberar sobre questões importantes e urgentes. Também foi sugerida  

realização de palestras  com temas atrativos e relevantes ao Conselho. Neste momento, já 

com a presença da Prof.ª Mariza Lomba (Representante do Conselho Municipal de 

Educação) e da Sr.ª Maria Hermínia Soares (Representante dos Servidores Técnico-

Administrativos das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino) elencou-se 

aspectos quanto à realização de encontros, principalmente o constrangimento diante ao 

palestrante convidado por termos uma platéia vazia. Ficou acordado que além do envio do 

ofício ao Ministério público e a notificação aos Conselheiros, se envie à E/SUBE/CGG  ofício 

sobre a indicação de novos representantes do CEC visando a atualização da composição do 

Conselho.  

 



A próxima reunião ocorrerá no dia 30 de junho de 2010, às 10 horas e 30 minutos, na 

sala 425. E, por nada mais haver a declarar, eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, 

matrícula 12/082831-9, substituindo Rosana Costa, matrícula 10/116.148-8, que se encontra 

licenciada, lavro a presente ata, que será assinada por mim e pelos Conselheiros na folha 

de presença, em anexo. 

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2010  

Maria Cristina Lautenschlager Kohn  
Matrícula 10/116.148-8 

 


