
 

 

   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 OUTUBRO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 (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 F. Moura da Silva e Fidelina Rocha 

(Representantes dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – 

titulares), Antonio Augusto Alves Mateus Filho (Representante do Conselho 

Municipal de Educação – suplente – aguardando publicação), Cristiano Reis 

Ancelmo (Representante dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública 

Municipal de Ensino – titular), Fabíola Farias Baptista da Cunha 

(Representante da Secretaria Municipal de Educação – titular) e Marco Antônio 

Rosa Silva (Representante do Poder Executivo Municipal – suplente). 

Justificaram a ausência os conselheiros, Gilcimere Neves Paiva de Souza, 

Lysbeth Maria Cantuária Libonati e Rosiléa Santos Couto. A Conselheira 

Isabelle lembra que devido à falta de quórum o Conselho não pode deliberar 

sobre quaisquer assuntos então fica registrado os assuntos da pauta, mas que 

serão discutidos e poderão ser confirmados na próxima reunião. São eles: 1.A 

ata de setembro foi aprovada sem ressalvas na 1ª análise. 2. Sugestão de 

criação de uma “cartilha” de orientação para os Conselhos Escolas 

Comunidade. 3. Elaboração de ofício para a SME solicitando a recondução dos 

atuais conselheiros para o próximo mandato.4. Distribuição de planilhas 

orçamentárias. A conselheira Maria de Fátima solicita a informação de qual 

verba foi pago o jogo de tabuleiro “CARIOCA DA GEMA” que as escolas estão 



recebendo. Os conselheiros Isabelle e Mário repassaram as visitas realizadas 

nas Escolas Municipais Manoel Porto Filho e Professora Sonia Mota Molisani. 

O último assunto tratado foi o levantamento dos conselheiros com as maiores 

dificuldades ou empecilhos atendendo solicitação do MP: o esvaziamento do 

Conselho com as constantes faltas de determinados conselheiros, ocasionando 

muitas vezes a falta de quórum transformando a reunião ordinária em encontro 

técnico, que não permite ao Conselho nenhuma decisão. O segundo ponto 

elencado foi a demora no retorno das respostas aos questionamentos do 

Conselho. E finalmente, a não recondução dos atuais conselheiros, visto que 

existe uma aparente discrepância entre a atual legislação municipal e a 

legislação federal, provocando um desestimulo no grupo. Por fim, fica 

confirmada a próxima reunião ordinária no dia 04/11/2015, 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, 21 de outubro de 2015.   

Maria Cristina Lautenschlager Kohn                           

matrícula 11/082831-9 

 


