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ATA DA 34ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

 Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dez, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB procede a sua 34ª reunião, com a 

presença do Prof.º Maurício Mendes Pinto (Representante dos Professores da Educação 

Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), das Sr.ªs Maria Hermínia Soares 

e Eliane Dibo do Nascimento (Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino) e Sr.ª Diana da Silva Correa 

(Representante dos Estudantes da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal 

de Ensino). Inicia-se a reunião com a entrega da carta de renúncia do mandato da                   

Sr.ª Diana da Silva Correa que por motivos particulares ausenta-se da reunião 

imediatamente. Mais um desligamento gerou nos conselheiros presentes a disposição em 

ratificar junto à Coordenadoria de Gestão Escolar e Governança a urgência de uma nova 

eleição, consolidando a renovação deste colegiado, resultando deste modo em um 

Conselho mais comprometido e participativo. Seguindo a pauta proposta pelo presidente 

Prof.º Mauricio, sugere-se encaminhar à Coordenadoria de Gestão Escolar e Governança 

uma solicitação formal para que notifique, via Coordenadorias Regionais de Educação e 

Escolas, os conselheiros faltosos, da necessidade de sua presença e participação nas 

reuniões do Conselho, assim como a indicação dos novos representantes dos segmentos 

diretor, professor, responsável e aluno (eleitos por seus pares através dos Conselhos 

Escola-Comunidade). Fala-se também da importância de repassar aos novos conselheiros o 

aprendizado obtido durante o mandato, através de cursos e palestras de que participaram 

os antigos. Prosseguindo, os conselheiros presentes decidiram atender a solicitação da 

Promotoria de Justiça de Proteção à Educação da Capital referente às dificuldades de 

funcionamento deste Conselho, elaborando um documento com visão parcial sobre as 

dificuldades de funcionamento, uma vez que, por falta sistemática de quórum, não é 

possível ter uma visão de todo o colegiado.  

 

 

 



 

Neste documento, decidiram listar dentre as maiores dificuldades a falta de tempo de 

cada participante como um obstáculo à maior dedicação, pois todos possuem atribuições 

profissionais que demandam tempo e esforço; a não simultaneidade das eleições do 

Conselho Escola-Comunidade e Conselho do FUNDEB que cria uma defasagem de tempo 

danosa ao funcionamento; a questão financeira, pois não há previsão de pagamento nem de 

ajuda de custo com o objetivo de ressarcir as despesas realizadas; assim como a não 

disponibilidade de cursos regulares para suprir a falta de preparo técnico dos conselheiros. 

Distribuída, a 33ª Ata não pode ser aprovada por falta de quórum. Por fim, o presidente do 

Conselho, Prof.º Maurício sugere a preparação de um calendário de reuniões do colegiado 

para ser disponibilizado na Internet, o que é acatado por todos os presentes, ficando as 

próximas reuniões agendadas para 21/07/2010, 18/08/2010, 22/09/2010, 20/10/2010 e 

17/11/2010, às 11h no Centro Administrativo São Sebastião. 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. 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2010  

Rosana Costa 
Matrícula 10/116.148-8 

 


