
  

PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 81ª reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes membros: Maria de Fátima Marques Gelminin (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 – titular), Isabelle F. Moura (Representante dos 

Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – titular), Lysbeth Maria Cantuária Libonati 

(Representante da Secretaria Municipal de Educação – suplente), 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). Verificada a existência de quórum iniciou-se a reunião. Tivemos o 

retorno da secretária executiva, professora Maria Cristina. O Conselheiro Marco Antonio comunica 

que não foi possível apresentar as atas da 79ª e 80ª reunião. A secretária executiva, professora 

Maria Cristina informou aos conselheiros que devido a Portaria FNDE nº481, que “Estabelece 

procedimentos e orientações sobre criação, composição, funcionamento e cadastramento dos 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, de âmbito Federal, Estadual, 

Distrital e Municipal e revoga a Portaria nº 430, de 10 de dezembro de 2008”, o cadastro do 

Conselho junto ao FNDE encontra-se irregular e, que foi enviada correspondência aos técnicos 

responsáveis com questionamentos. Após ciência, todos concordam em aguardar a resposta. 

Quanto ao questionamento do Ministério Público sobre o Convênio nº 277/2010 informou aos 

conselheiros que a mesma questão já havia sido esclarecida pela gestão anterior e apresentou além 

da resposta completa enviada ao MP, uma minuta de ofício a ser encaminhado. Os conselheiros 

validaram o ofício, desde que se confirme no mesmo, que a resposta se refere ao Conselho da 

 

 



 

 gestão anterior da atual e, que seja enviada por e-mail a resposta completa  para que ser analisada 

por todos. Dando continuidade à pauta foram analisadas e aprovadas pelos conselheiros as minutas 

dos ofícios dos seguintes assuntos: Recondução e FINCON (para o Gabinete da SME). Quanto ao 

EDI Clarice Lispector os conselheiros percebem que o mesmo ainda apresenta problemas pontuais, 

tais como: manta acrílica no telhado e piso irregular, portanto aprovam envio de oficio ao MP, sobre 

a questão e, aproveitando para consultar sobre a utilização de recurso do MDE no evento do 

IMFOGLOBO. Devido a problemas particulares a conselheira Fabíola não pode comparecer, ficando 

o assunto da Educação Infantil para próxima reunião. Neste momento compareceram os professores 

Antonio Augusto Matheus e Natalino Pontual para conversarem com os conselheiros a respeito das 

Notas do IDEB e IDERIO. A presidente Isabelle explicou aos professores que o Conselho recebeu 

correspondência dos Ministérios Público Federal e Estadual, a qual apontava que os MP haviam 

instaurado inquéritos civis públicos visando apurar o motivo pelo qual o IDEB do Município do Rio de 

Janeiro foi de apenas 4,2 no ano de 2011, bem como verificar a efetividade dos programas do 

MEC/FNDE. O professor Antonio informou que 4,2 foi o índice obtido pelo Município em 2005 nos 

anos iniciais. Que em 2011 o índice obtido foi 5,4 nos anos iniciais e 4,4 nos anos finais. Mostrou as 

variações e desempenhos de 2005 a 2013, tabelas em anexo. Informou sobre o acompanhamento 

que a Coordenadoria de Educação realiza nas escolas de baixo rendimento, da importância do perfil 

do gestor. Falou também do estudo que aponta que alunos faltosos que levam trabalho para casa e 

tem o dever de casa corrigido, aumentaram 15% o seu desempenho. Abordou questões sobre o livro 

didático e os cadernos pedagógicos. Não havendo mais perguntas, a presidente Isabelle agradece a 

presença dos professores. Confirmando que a próxima reunião ordinária acontecerá no dia 05/11, na 

sala 350. E, por nada mais haver a registrar, eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, matrícula 

11/082831-9, 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, 01 de outubro de 2014.   

                                                                                                                     

         Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

matrícula 11/082831-9                                 

 


