
 

   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 JUNHO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

Aos três dias do mês de junho 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 e Marcelo Pereira 

(Representantes dos Professores das Escolas da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – titular e 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 

(Representante dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – 

titular), Fabíola Farias Baptista da Cunha (Representante da Secretaria 

Municipal de Educação – titular) e Ricardo Silveira Barros (Representante do 

Poder Executivo – titular). Justificaram a ausência os conselheiros Rogério 

Costa Ramos, Gilcimere Neves Paiva de Souza, Marco Antônio Rosa Silva, 

Lysbeth Cantuária Libonati e Cristiano Reis Ancelmo. Iniciou-se com o 

levantamento dos conselheiros que participaram das diversas atividades 

externas do Conselho, assim como o repasse desses encontros pelos 

conselheiros: 1. Audiência Pública do MP no dia 11/05, no auditório da Escola 

Municipal Pio X, com a participação das conselheiras  Isabelle e Gilcimere; 2. 

Conferência sobre o Plano Municipal de Educação ocorrido nos dias 22 e 

23/05, na Escola Municipal Orsina da Fonseca. A secretária Maria Cristina 

ressalva que o Conselho não recebeu convite formal para o evento. Neste 

encontro participaram os conselheiros Isabelle, Fidelina e Rogério E, finalmente 

a Audiência Pública da SME na Câmara Municipal no dia 26/05. 

Compareceram cinco conselheiros: Isabelle, Fidelina. Fabíola, Marco Antonio e 

Ricardo.  O primeiro repasse foi sobre a Audiência do MP, a conselheira 

Isabelle repassou que o MP elencou as dezesseis orientações encaminhadas à 

SME e as referidas respostas pela Educação. A única orientação que os 



presentes não concordaram foi quanto a exposição de cartazes com 

informações sobre recursos financeiros recebidos pelas unidades escolares 

fixados nas entradas dos prédios escolares. . Diante do exposto pelos 

presentes, que a escola ficaria vulnerável e sua segurança ameaçada, o MP 

acolheu a sugestão dada, que seria a exposição na secretaria ou na sala dos 

professores. A conselheira Isabelle manifestou sua preocupação quanto ao 

repasse das reuniões do Conselho, pelos conselheiros aos seus pares. Afinal 

concordando ou não, os conselheiros precisam informar rapidamente seus 

pares, de modo que todos os segmentos representados sejam atualizados 

sobre os informes, discussões e decisões do Conselho. As conselheiras 

Isabelle e Maria de Fátima perguntaram sobre as visitas dos conselheiros às 

unidades escolares, uma vez que receberam demandas de três escolas, duas 

na área da 10ª CRE e uma da 1ª CRE. A conselheira Maria de Fátima pergunta 

se o link do Conselho na página da Prefeitura está atualizado. A secretária 

Maria Cristina informa que só estão faltando as últimas atas que, por falta de 

quórum não foram apreciadas e aprovadas. Faz então uma sugestão: enviará 

aos conselheiros mensagem onde apontará: 1ª) Atas: Após apreciação das 

atas dos dois últimos  meses, os conselheiros deverão se manifestar através 

do correio eletrônico, de modo que havendo aprovação pela maioria dos 

conselheiros, as mesmas poderão ser publicadas  no site oficial da 

Prefeitura. 2ª) Roteiro para visitação: Foram sugeridas três unidades escolares 

para visitação, ainda neste semestre: E.M Manoel Porto Filho - Paciência, E.M. 

Professora Sonia Mota Molisani - Paciência e CIEP Avenida dos Desfiles - 

Sambódromo. Caso a maioria concorde, iremos organizar roteiro de visitas. E, 

3º) MP: Os conselheiros que forem participar do II Encontro Estadual ( e já 

terem confirmado a inscrição através do endereço eletrônico 

ceaf.eventos@mprj.mp.br)  no próximo dia 26/06, deverão   informar, através 

do e-mail, de modo a assegurarem a dispensa de ponto e o auxílio transporte. 

Sugestão aprovada pelos presentes. Fica confirmada a próxima reunião 

ordinária no dia 01/07, 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, 03 de junho de 

2015.Maria Cristina Lautenschlager Kohn -   matrícula 11/082831-9         


