
 

   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 MAIO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos seis dias do mês de maio 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 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 – titular), Isabelle F. Moura e Fidelina Rocha da Silva (Representantes 

dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – titulares), Fabíola 

Farias Baptista da Cunha (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). Justificaram a ausência os conselheiros 

Marcelo Pereira E Lysbeth Cantuária Libonati. O encontro iniciou-se com o 

repasse das seguintes informações pela secretária Maria Cristina aos 

conselheiros: 1. Quanto ao curso do TCE-RJ: agora que todos os conselheiros 

interessados no curso tiveram seus cadastros confirmados, devem ficar atentos 

às novas inscrições que iniciarão em julho para novo curso em outubro, 

conforme informação do site do TCE-RJ; 2. Realização de Audiência pública no 

próximo dia 11/05, no auditório da Escola Municipal Pio X (retorno das visitas 

do MP em conjunto com os conselheiros nas escolas da 7ª CRE); 3. Que irá 

procurar junto ao Gabinete da SME se já houve algum retorno por parte do MP 

sobre a questão INFOGLOBO. Dando continuidade, foi levantada a questão 

dos uniformes e dos kits dos alunos. O conselheiro Marco Antonio lembra que 

já havia informado que a demora na aquisição dos uniformes foi devida a 

problemas no processo de licitação. A conselheira Isabelle informa que na 7ª 

CRE a  distribuição dos kits já começou a ser realizada e seguirá um 



cronograma: primeiramente será o EJA, Depois, Creche, Ed. Infantil e, 

finalmente do 1º ao 9º ano.  Houve a distribuição de reportagem na Folha 

Dirigida com o senhor Marcus Braga, autor de livro cujo tema é o FUNDEB. A 

conselheira Maria de Fátima informa que existe uma possibilidade de troca de 

correspondência com o referido autor e que tão logo tenha maiores 

informações repassará para todos os conselheiros. A conselheira Isabelle 

acredita ter lido reportagem sobre o FUNDEB na revista Veja, que verificará se 

ainda tem a revista. Finalmente ficou acordado que se enviará comunicados 

aos órgãos representados no Conselho sobre a questão da vacância e em 

agosto iniciará o processo de  indicação de  representantes para novo 

mandato. Fica confirmada a próxima reunião ordinária no dia 01/06, 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, 06 de maio de 2015.   

 

           Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

                   matrícula 11/082831-9                              

 

 

 


