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PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

FUNDEB 

 

ATA DO ENCONTRO TÉCNICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou o encontro técnico devido à falta de 

quórum. Contamos com a presença dos seguintes membros: Marcelo Pereira (Representante dos 

Professores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino - suplente), Mário 

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

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

Ramos (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – titular e 

suplente), Lysbeth Maria Cantuária Libonati (Representante da Secretaria Municipal de Educação 

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

Marco Antônio Rosa Silva (Representante do Poder Executivo Municipal – suplente). Como pela 

segunda vez o encontro de hoje, não terá status de reunião ordinária, e sim encontro técnico, 

devido à falta de quórum, os conselheiros concordam no envio de e-mail, telegramas com AR 

para os conselheiros faltosos, para que se posicionem quanto à permanência ou não no 

Conselho para que possam realizar as mudanças que se fazem necessárias. Em seguida tivemos 

a presença da Assistente da Coordenadoria de Educação/ Gerência de Mídia , professora 

Catharina B. Soares , para conversar com os Conselheiros sobre a aquisição, distribuição e 

recursos pertinentes `a Gerência de Mídia. A professora Catharina informa que o Programa “Rio, 

Uma Cidade de Leitores” tem maior  foco  na Biblioteca do Professor , aquisição de livros para 

compor o acervo pessoal do professor, porém em 2014, tivemos a liberação do vouche no valor 

de R$55,00 aos professores e agentes de Educação Infantil por ocasião do Dia do Professor e, 

outras despesas, tais como: compra de livros para compor os acervos das salas de leituras, 

bibliotecas escolares, cursos de formação para professores e jovens leitores , ações culturais de 

incentivo à leitura  participação em feiras literárias, Salão do Livro, Bienal do Livro, Maratona de 

Grandes Autores ( despesas com ingresso, livro e lanche para cada aluno). Todos os livros 

adquiridos para as Salas de Leitura estão disponíveis para toda Comunidade Escolar. Todos os 

concluintes do Ensino Fundamental e EJA receberam três livros de autora Agatha Christie. Cita 



outros projetos desenvolvidos: Poesia na Escola, Concurso da Folha Dirigida, Livro em 

Movimento, junto aos Ginásios Experimentais, Tertúlios Literários. O conselheiro Marco Antonio 

comenta da importância do acesso dos responsáveis ao acervo das Salas de Leitura. O 

conselheiro Rogério conta sua experiência junto a E/11ª CRE, que os responsáveis têm acesso 

livre para empréstimos do acervo das Salas de Leitura, mesmo que não exista o professor 

regente. A verba também é utilizada na manutenção das 16 Bibliotecas Escolares, que até 2012 

eram de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura. Ainda explicou sobre os Projetos: 

Cine Clube começou com 50 escolas, atingindo hoje 253 unidades escolares, disponibilizando 

recursos para equipamento, filmes, livros e cursos de formação de professores e, Rádios 

Escolares iniciativa que não era de competência da SME, mas os equipamentos continuaram à 

disposição das escolas mesmo com o fim do contrato da Prefeitura com as empresas 

responsáveis. A professora Catharina se compromete a enviar a listagem completa das 

Bibliotecas Escolares e das escolas envolvidas nos Projetos citados. Não havendo mais 

perguntas, a Presidente Isabelle agradece a presença da professora Catharina. Neste momento a 

professora Maria Cecília, da E/SUBG/CP, comparece para conversar sobre o Parecer do 

Conselho sobre o Programa de Recuperação da Rede Física do Governo Federal junto à SME. A 

professora Maria Cecília entregou cópia dos demonstrativos e extratos relativos ao Programa, 

finalizando as explicações sobre a Prestação de Contas, que foi aprovada por todos os sete 

conselheiros presentes através de votação direta. Ficando acordado que o Parecer será 

elaborado e apresentado para todos os conselheiros na próxima reunião. O último item da pauta 

foi sobre o treinamento oferecido pela CGM/ SMA sobre o Sistema FINCON. A conselheira 

Gilcimere repassou em linhas gerais, o treinamento que ela e mais três conselheiros participaram 

no dia/ horário marcado. Confirmada a próxima reunião ordinária no próximo dia 04/02/2015, 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, 07 de janeiro de 2015.   

                                                                                                                                                  

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

matrícula 11/082831-9 

 


