
 

  

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

ATA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e doze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 56ª reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes membros, designados por Decreto “P” Nº 032, de 16 de janeiro de 2012, 

publicado no Diário Oficial do Município de 17 de janeiro de 2012: Niverton de Azevedo Antunes 

(Representante dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), 

Sonia Maria Constantin Garcia das Neves (Representante dos Professores da Educação Básica 

da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), Marta Ferreira Loureiro  e Marques Alberto de 

Oliveira (Representantes dos Servidores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – titular e suplente), Antonio José da Silva (Representante dos Alunos da Educação 

Básica da Rede Pública Municipal de Ensino – titular), Sérgio Sodré Peçanha, Joselito Ferreira de 

Campos Lima, Vânia Cristina de Oliveira (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública 

Municipal de Ensino – titular e suplentes respectivamente), Ana Maria Gomes Cezar e Ana 

Celeste Vasconcellos Reis Moraes (Representantes do Conselho  Municipal de Educação – titular 

e suplente), e Misael Saade Maia  e Marlene Puerta Coelho (Representante do Poder Executivo 

Municipal – titular e suplente). Justificaram a ausência na reunião de hoje, a conselheira Sandra 

Dias Pereira, Nair Miranda Lima, Eunice de Moura Mattos e Luciana Mello Rodrigues. 

Secretariando a reunião, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, da SME/Coordenadoria de 

Planejamento. Após abertura oficial da reunião,  tendo quorum, de modo que os conselheiros 

puderam deliberar pelos itens da pauta, o presidente, professor Niverton deu a palavra à 

conselheira Vânia Cristina que procedeu a leitura  da ata da  reunião anterior, que foi aprovada 

pelos conselheiros.  Em seguida, o conselheiro Niverton convidou a professora Kátia Nunes, 

Diretora do Instituto Helena Antipoff e representante titular junto ao Conselho Municipal de 

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDEF-RIO, para falar sobre a Educação 

Especial no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Compareceu também, o professor 

Marcio Maciel da Silva, professor do IHA, responsável pela educação de informática e 

representante - suplente junto COMDEF-RIO. O conselheiro Niverton deu as boas vindas à 

professora Kátia que iniciou sua fala apresentando uma projeção de slides de objetos/fatos que já 

tiveram  algum destaque no passado. O objetivo da dinâmica é apontar que antigamente se o 

aluno não  estivesse de acordo com os “padrões” da escola, ele não tinha acesso à esta escola.  

 



 

A escola de hoje é inclusiva, a escola se adaptando ao aluno, sabe-se que não é fácil atender à 

este alunado, mas sempre se  busca soluções. Em seguida  falou de sua experiência de 30 anos 

como professora da Rede Municipal, e explicou a Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva: a estrutura do IHA (10 equipes de acompanhamento, CIAD, Centros de 

Recursos), os equipamentos  e recursos adaptados, os cursos, o público alvo (DI, DV, DF, DMU, 

TCP, SURDEZ, AT). Esclareceu dúvidas, entre as quais: Aluno com deficiência pode estudar em 

turma comum? Sim, após a avaliação médica e pedagógica, o responsável pode e tem o direito 

de optar por qual tipo de turma seu filho irá freqüentar (comum ou especial); Eu, professor, 

preciso de laudo médico para trabalhar com o aluno? Laudo médico não pode ser impedimento 

para o aluno participar da vida escolar; Como solicitar avaliação para o aluno da Educação 

Especial? A escola encaminhará a solicitação para a equipe da Educação Especial da E/CRE, 

que será responsável pela avaliação, indicação do tipo de atendimento (turma ou classe de 

recurso) e acompanhamento do aluno com deficiência. A professora Kátia após responder todas 

as perguntas, afirmou “ Deficiência não é impossibilidade” e colocou-se à disposição através dos 

telefones : 2234-4473/7962/8709. O professor Niverton agradeceu as presenças da professora 

Kátia e do professor Marcio e aproveitou para dar seu depoimento sobre as classes especiais 

que funcionam  na unidade escolar que dirige. Dando continuidade à pauta tivemos a presença 

da professora Thais, da E/SUBG/CAD, que realizou o pagamento aos conselheiros presentes do 

auxílio transporte que fizeram jus, no período de fevereiro a maio de 2012. Cumprindo assim a 

Resolução SME n° 1139. Em seguida os conselheiros receberam as senhas de acesso do 

Sistema CITRIX. Diante do adiantado da hora, o conselheiro Niverton propôs que próximo  item 

da pauta (orçamento 2012) fosse abordado na  próxima reunião ordinária que está agendada 

para o dia 05 de setembro de 2012, às 10 horas, na sala 350. Dentro dos avisos gerais, o 

presidente Niverton lembrou a reunião com a Promotora Bianca, da  1ª Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, no próximo dia 06/08/2012, às 14h30min, 

esperando contar com a presença de todos os segmentos do Conselho, e comunica que o ofício 

que trata do Regimento Interno foi assinado por ele na presente data  e o mesmo será 

encaminhado à Senhora Secretária da SME, Claudia Costin para apreciação e publicação. E 

nada mais havendo a tratar, eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, matrícula 12/082831-9, 

investida nas funções de secretária, lavro a presente ata, que será assinada por mim e pelos 

Conselheiros na folha de presença, em anexo. 

     Rio de Janeiro, 1° de agosto de 2012                                                              

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

Matrícula 12/082831-9                         


