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ATA DA 35ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

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

de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB procede a sua 35ª 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 do Sr.º Marco Aurélio C. de 

Souza (Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica da Rede Pública do 

Sistema Municipal de Ensino). Inicia-se a reunião com a sugestão da Sr.ª Eliane de que os 

segmentos que já possuam a sua representatividade nos Conselhos Escola-Comunidade, 

assim como os indicados pelo Conselho Tutelar e Sindicato Estadual dos Profissionais de 

Educação (SEPE), mas que ainda não façam parte deste colegiado, possam participar das 

reuniões do Conselho com o objetivo de conhecer o trabalho realizado e se conscientizar da 

importância do mesmo, pois segundo informação da Promotoria de Justiça de Proteção à 

Educação da Capital, as audiências são públicas e, portanto abertas a qualquer cidadão 

interessado em participar como ouvinte. Prosseguindo, em atendimento a pauta distribuída 

aos presentes, o presidente Prof.º Mauricio recomenda solicitar formalmente, através de 

ofício, à Coordenadoria de Gestão Escolar e Governança a indicação dos segmentos 

(diretor, professor, responsável e aluno) eleitos para comporem o novo colegiado do 

FUNDEB. Disponibiliza ainda material do I Encontro de Políticas Públicas, para que, tanto o 

atual como o novo Conselho possam utilizá-lo como mais um instrumento de capacitação, 

uma vez que apenas  Prof.ª Luiza, Prof.º Mauricio e Sras Maria Hermínia e Eliane 

participaram do curso. É necessário informar que este material ficará sob a guarda da 

secretária Sr.ª Rosana que o disponibilizará a qualquer conselheiro que o solicitar. A seguir 

os conselheiros presentes decidiram comunicar, via ofício, ao Conselho Tutelar e ao 

Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE) que os seus indicados já podem 

participar das reuniões deste colegiado, como convidados, sem direito a fala e voto.                

Prof.º Mauricio informa que já está disponibilizado na página da Internet 

http://www.rio.rj.gov.br/websme/serviços o calendário das próximas reuniões e propõe 

que seja enviada correspondência aos conselheiros e convidados, avisando sobre as datas 

das próximas reuniões e também sobre a reunião do dia 27 de outubro de 2010 com a 

Promotora Dr.ª Bianca Mota de Moraes. Ressalta ainda que desapareceu, do Portal da 



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro na Internet, o link do Conselho Municipal do 

FUNDEB. Os conselheiros recomendam então, que se solicite a quem de direito a 

reintrodução deste link já que as informações ali prestadas são de suma importância.  Ainda 

em sua fala, Prof.º Mauricio lê a ata da reunião do dia 19 de julho de 2010 com a Promotora 

Dr.ª Bianca com as demandas solicitadas e juntamente com os conselheiros presentes 

decidem atender os requerimentos feitos pela mesma, incluindo a razão da não atualização 

do cadastro no CACS - FUNDEB. Solicitam ainda, retificar informação contida na referida 

ata sobre a formalização do desligamento da Sr.ª Luciane Fernanda da Silva. Prosseguindo, 

não foi possível analisar o Regimento Interno para fins de alteração por falta de quórum. 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, 21 de julho de 2010  

Rosana Costa 
Matrícula 10/116.148-8 

 


