
  

PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

 

ATA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 79ª reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes membros: José Jorge Oliveira de Almeida (Representante dos 

Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), Maria de 

Fátima Marques Gelminin e Marcelo Pereira (Representantes dos Professores das Escolas da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular e suplente), Mário Cezar de Moraes 

(Representante dos Servidores Técnico-Administrativos da Educação Básica da Rede Pública do 

Sistema Municipal de Ensino – suplente), Isabelle Moura, Fidelina Rocha da Silva e Rogério 

Costa (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – titulares e 

suplente), Fabiola Farias Baptista da Cunha (Representante da Secretaria Municipal de 

Educação – titular), Gilcimere Neves Paiva de Souza (Representante do Conselho Tutelar –

suplente), Cristiano Reis Ancelmo (Representantes dos Estudantes da Educação Básica da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – Titular), Luiz Otávio Neves Mattos 

(Representante do Conselho Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro  - suplente), 

Rosiléa Santos Couto (Representante do Segmento Professor – SEPE - suplente) e Marco 

Antônio Rosa Silva (Representante do Poder Executivo Municipal – suplente). Verificada a 

existência de quórum e antes da abertura dos trabalhos propriamente dito, o Conselheiro Marco 

Antônio informou o afastamento temporário da Sra. Maria Cristina Kohn, Secretaria do Conselho, 

por motivo de doença na família e que este assumiria a função nesta reunião. Pelo mesmo 

motivo, a Ata da última Sessão não estava disponível para análise. Após votos de pronto 

restabelecimento pelos presentes, a Presidente, Sra. Isabelle Moura, iniciou os trabalhos dando 

ciência aos Conselheiros sobre o Ofício Conjunto N.º 8.626/2014 do Ministério Público Federal e 

Estadual. Como primeiro tema o Conselho foi informado da abertura de inquérito civil para apurar 

o motivo pelo qual o IDEB 2011 foi de apenas 4.2. Após deliberar sobre o assunto, o Conselho 

houve por bem convidar um profissional da SME para falar sobre o assunto em nossa próxima 

reunião. O Ofício ainda trata do Questionário a ser preenchido pelo Conselho dentro do Programa 

MPEDUCA que foi apresentado ao Conselho na reunião do dia 28 de março do presente ano 

com os órgãos já citados. Sobre o tema a Presidente se propôs a preparar uma minuta de 



resposta que será submetido à aprovação dos Conselheiros antes de encaminhado ao Ministério 

Público. O Conselheiro Jorge de Oliveira ponderou se seria possível fazê-lo de imediato, na 

presença de todos. Como não havia equipamento de projeção disponível de imediato, houvesse 

por bem acatar a sugestão da Presidente. Na sequência, o Conselho debateu sobre mensagem 

enviada pelo Coordenador de Infraestrutura dando conta das intervenções feitas no EDI Clarice 

Lispector (Anexo a esta Ata). Após análise, os Conselheiros concluíram que diversos pontos 

levantados na visita não estavam contemplados no relatório, a saber: o estudo do isolamento 

térmico, o piso desnivelado em algumas salas. O Conselho vai retomar esta questão, 

posteriormente. Ainda sobre a visita ao EDI, a Conselheira Maria de Fátima Gelmini lembrou que 

não houve qualquer manifestação do Ministério Público sobre o prazo dado para a desativação 

da unidade escolar e, por extensão, sobre as visitas realizadas em abril deste ano. Por consenso, 

o Conselho decidiu oficiar ao Ministério Público pedindo estas informações. Retornando às 

atribuições da Coordenadoria de Infraestrutura, o Conselheiro José Jorge de Almeida, trouxe ao 

debate os problemas enfrentados pelas escolas na área de logística de material. Segundo ele 

além de problemas com o uso dos materiais e as quantidades entregues, os diretores acabam 

fazendo um pólo de troca informal entre eles, não havendo uma participação mais efetiva da 

Secretaria no sentido de adequar as quantidades à realidade de cada escola. Também neste 

caso, o Conselho também decidiu por, em momento oportuno, convidar um representante do 

setor para tratar do assunto. Antes de encerrar a reunião, confirmou-se que a próxima reunião 

ordinária acontecerá no dia 02/07, na sala 350. E, por nada mais haver a registrar, eu, Marco 

Antônio Rosa Silva, matrícula 11/190.725-2, na ausência de nossa Secretária, lavro a presente 

ata, que será assinada por mim e pelos Conselheiros na folha de presença, em anexo. 

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2014. 

Marco Antônio Rosa Silva 

Matrícula 11/082831-9 


