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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

 

ATA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 80ª reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes membros: Maria de Fátima Marques Gelmini (Representante dos 

Professores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), Mário Cezar 

de Moraes (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos da Educação Básica da Rede 

Pública do Sistema Municipal de Ensino – suplente), Isabelle Moura, e Rogério Costa 

(Representantes dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – titular e suplente), 

Fabíola Farias Baptista da Cunha (Representante da Secretaria Municipal de Educação – 

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

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

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

da sessão, o Conselheiro Marco Antônio informou que a Sra. Maria Cristina Kohn, secretária do 

Conselho, continuava afastada e, por este motivo, ele faria a ata da presente sessão. Também foi 

comunicado ao Conselho que a Sra. Maria Eduarda Quiroga irá se desligar do Conselho por 

motivos particulares.Em seguida, a Conselheira Maria de Fátima Gelmini apresenta aos 

Conselheiros cópia de publicação de despesa da SME com o evento Educação 360 evento 

promovido pelas organizações Globo e contesta este tipo de despesa. A Conselheira Fabíola 

informa que com este patrocínio o evento será aberto aos professores da Rede como forma de 

capacitação dos mesmos. Os Conselheiros professores declaram que esta informação não foi 

divulgada para os docentes. O Conselheiro Marco Antônio acrescenta que a despesa foi feita na 

modalidade inexigibilidade de licitação, que está de acordo com as características do contrato 

assinado. Sugere ainda que este assunto seja levado a uma próxima reunião com o Ministério 

Público para que o Conselho possa ter uma avaliação isenta.Com a menção ao Ministério 

Público, apresentou-se ao Conselho novo ofício da  3ª PJPEC sobre a despesa com a 

FETRANSPOR. Pela complexidade do assunto e antes de uma resposta ao Ministério Público, foi 

consenso entre os Conselheiros agendar uma reunião extraordinária, em princípio no dia 17 

deste mês, para tratar do assunto com um representante da Secretaria de Educação. 



Tomando a palavra, o Conselheiro Marco Antônio apresentou a execução orçamentária da 

Secretaria de Educação apurada pela Controladoria Regional de Educação. Ainda conforme 

solicitado pelo Conselho o representante do Poder Executivo apresentou uma relação com as 

despesas realizadas com recursos do FUNDEB no biênio 2013/2014 (ambos os documentos 

estão anexos a esta Ata). O documento suscitou diversas dúvidas entre os Conselheiros com 

relação às despesas apresentadas. Destas, pode-se citar a locação de veículos para transporte 

de alunos para atividades suplementares. A celeuma originou-se pelo alto valor apresentado que 

não é compatível com a dificuldade crônica enfrentada pelas escolas para se conseguir 

transporte para seus eventos. O Conselheiro Marco Antônio propõe que estas questões sejam 

analisadas ao longo do mandato do Conselho em parceira com servidores da SME. Por fim, a 

Presidente do Conselho informa que o questionário do Ministério Público ainda não está completo 

e ela enfrenta algumas dificuldades para enviá-lo. 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, 03 de setembro de 2014. 

Marco Antônio Rosa Silva 

Matrícula 11/082831-9 


