
 

 

   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 MÊS DE AGOSTO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou 

encontro técnico devido à falta de quórum. Com a presença dos seguintes 

conselheiros: Maria de Fátima Marques Gelmini (Representantes 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 F. Moura, Fidelina Rocha da Silva e Rogério Costa 

(Representantes dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – 

titulares e suplente), Antonio Augusto Alves Mateus Filho (Representante do 

Conselho Municipal de Educação – suplente – aguardando publicação), 

Gilcimere Neves Paiva de Souza (Representante dos Conselhos Tutelares - 

suplente), Lysbeth Maria Cantuária Libonati (Representante da Secretaria 

Municipal de Educação – suplente) e Ricardo Barros (Representante do Poder 

Executivo Municipal – titular). Justificaram a ausência os conselheiros Fabíola 

Farias Baptista da Cunha (Representante da Secretaria Municipal de Educação 

– titular) e Marco Antônio Rosa Silva (Representante do Poder Executivo 

Municipal – suplente). A Conselheira Isabelle deu as boas vindas ao 

conselheiro Antonio Augusto, uma vez que o conselheiro comparece pela 

primeira vez à reunião do Conselho. Por se tratar de um encontro técnico foram 

abordados os seguintes assuntos: análise dos ofícios que serão encaminhados 

para os devidos ajustes, distribuição do manual de orientação “Perguntas e 

Respostas” sobre FUNDEB publicado no site do FNDE, tivemos a presença da 

Professora Rosa, da E/SUBG/CAD, para realizar o pagamento aos 

conselheiros presentes do auxílio transporte que fizeram jus, no período de 

maio a julho de 2015, cumprindo-se a Resolução SME n° 1139/2011. Devido a 



compromisso inesperado, o conselheiro Marco Antonio não pode comparecer 

ao Encontro, portanto ficando a apresentação do balanço e balancete/2015 

para próxima reunião. E finalmente, tivemos a presença da professora Marcia 

Charbel para conversar com os conselheiros sobre a notícia dos uniformes, 

sobre os procedimentos de uma licitação. Em primeiro lugar esclareceu que o 

material do uniforme apresentado pela Empresa vencedora da licitação não 

pode ser avaliado pelo SENAI-CETIQ, que apresentava algum problema em 

um dos maquinários que realizam teste de qualidade, mas apresentou laudo de 

qualidade realizado por um laboratório localizado em Brusque. A SME achou 

por via das dúvidas, cancelar a licitação, porém o TCMRJ acatou o laudo 

apresentado pela Empresa. Torna a enfatizar que o material não era inferior, 

apenas ele não pode ser analisado pelo SENAI-CETIQ. Que normalmente a 

licitação começa com o planejamento em dezembro do ano anterior, assim 

sendo a licitação/2015 começou em  dezembro/2014, e que existem licitações 

que começam e terminam no mesmo dia e outras levam meses para serem 

concluídas, pois se uma das empresas envolvidas contestarem, todo o 

processo de licitação para até se ter todos os esclarecimentos necessários 

para prosseguimento. Que por força da legislação, se usa o Pregão Eletrônico. 

Anotou a sugestão do conselheiro Rogério, de convidar um conselheiro para 

participar de um dia de licitação/ pregão. Lembra que toda etapa de distribuição 

do material é de competência da Coordenadoria de Infraestrutura. E coloca-se 

à disposição através do telefone: 2976-2084. E qualquer dúvida, reclamação ou 

elogio poderá ser encaminhado para o e-mail do Gabinete da SME que 

repassará para o órgão responsável. E-mail: smegab@rioeduca.net. Não 

havendo mais perguntas, a conselheira Isabelle agradece a presença da 

Professora Marcia Charbel. Por fim, fica confirmada a próxima reunião ordinária 

no dia 02/09/2015, 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, 5 de agosto de 2015.   

Maria Cristina Lautenschlager Kohn                           

matrícula 11/082831-9 
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