
 

 

   PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    
  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 85ª 

reunião ordinária. Com a presença dos seguintes conselheiros: 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), Cristiano Reis 

Ancelmo e Antonio Rito Mariano da Silva (Representante dos Alunos da 

Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino – titular e suplente 

aguardando publicação), Isabelle Moura e Elaine Cristina Mendonça dos 

Santos Gatinho (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública Municipal 

de Ensino – titular e suplente), Mariza de Almeida Moreira (Representante do 

Conselho Municipal de Educação – titular), Gilcimere Neves Paiva de Souza 

(Representante dos Conselhos Tutelares - suplente), Fabíola Farias Baptista 

da Cunha (Representante da Secretaria Municipal de Educação – titular), 

Rosiléa Santos Couto (Representante do Segmento Professor – SEPE - 

suplente) e Marco Antônio Rosa Silva (Representante do Poder Executivo 

Municipal – suplente). Justificou a ausência a conselheira Lysbeth Maria 

Cantuária Libonati (Representante da Secretaria Municipal de Educação – 

suplente). Confirmada a existência de quórum iniciou-se a reunião. A 

Conselheira Isabelle deu as boas vindas aos conselheiros Mariza e Antonio 

Rito, uma vez que os conselheiros comparecem pela primeira vez à reunião do 

Conselho. O primeiro item foi a apreciação das atas da 84ª reunião ordinária, 

dos Encontros Técnicos de maio e junho. Quanto a ata da 84ª reunião 

ordinária, as conselheiras Maria de Fátima e Rosiléa lembram que desde o ano 

passado se questiona o percentual do Fundeb aplicado no pagamento do 



pessoal em efetivo exercício, que a Lei declara “manutenção e valorização”, 

mas o que se percebe que os 73% são aplicados na manutenção. O Conselho 

concorda em convidar a professora Maria de Lourdes, coordenadora da 

Coordenadoria de Recursos Humanos para esclarecer aos conselheiros de 

como é realizado o controle da SME do pagamento, com a participação do 

Fundeb, do salário do professor em sala de aula. A ata do Encontro Técnico de 

Maio foi aprovada sem ressalvas. Quanto ao Encontro Técnico de junho, a ata 

foi aprovada após a solicitação do repasse das 16 orientações apontadas pelo 

MP na audiência pública do dia 11/05/2015. A conselheira Isabelle se 

compromete em entregá-las na próxima reunião. A conselheira Mariza 

pergunta se o Conselho só analisa questões de salários, verbas. Foi explicado 

que não, porém o FUNDEB tem por objetivo principal o acompanhamento e o 

controle social das verbas disponíveis uma vez que se trata de um fundo de 

natureza contábil, formado com recursos provenientes das três esferas de 

governo (Federal, Estadual e Municipal) e estes recursos destinam-se ao 

financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação 

básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é 

oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos). E quando se faz 

necessário, o Conselho realiza visitas nas unidades escolares. Aproveitando o 

tema, ficou acordado que em agosto o Conselho retomará sua visitas, Os 

conselheiros declararam suas disponibilidades.  O próximo item foi a notícia 

que saiu no jornal Extra sobre a qualidade dos uniformes distribuídos nas 

unidades escolares, Diante do exposto os conselheiros concordam em convidar 

a Coordenadora da Coordenadoria de Administração da SME (E/SUBG/CAD) 

para esclarecimentos sobre a notícia publicada na mídia. E, também 

concordam em encaminhar ofícios para: 1.Coordenadoria de Educação 

(E/SUBE/CED), para esclarecimentos sobre planejamento de passeios das 

unidades escolares; 2. Coordenadoria de Gestão e Governança 

(E/SUBG/CGG), para maiores esclarecimentos sobre a aferição de frequência, 

relatórios, manutenção e supervisão sobre as máquinas existentes nas escolas 

e 3. Coordenadoria de Recursos Humanos (E/SUBG/CRH), para 

esclarecimentos sobre o controle de pagamento dos professores efetivamente 

em sala de aula. Ficou combinado que para a próxima reunião teremos a 



apresentação da Coordenadora da E/SUBG/CAD, professora Marcia Charbel e 

apresentação do conselheiro Marco Antonio sobre balanço e balancetes /2015. 

 Por fim, fica confirmada a próxima reunião ordinária no dia 05/08/2015, 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, 13 de julho de 2015.   

 

           Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

                   matrícula 11/082831-9        


