
 

 

 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 89ª 

reunião ordinária. 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), Cristiano Reis Ancelmo (Representante dos Alunos da 

Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), 

Isabelle Moura (Representante dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – titular), Antonio Augusto Alves Mateus Filho 

(Representante do Conselho Municipal de Educação – suplente – aguardando 

publicação), Gilcimere Neves Paiva de Souza (Representante dos Conselhos 

Tutelares – suplente), Fabíola Farias Baptista da Cunha (Representante da 

Secretaria Municipal de Educação - titular), e Ricardo Silveira Barros 

(Representante do Poder Executivo – suplente). Justificaram a ausência as 

conselheiras Rosiléa Santos Couto, Lysbeth Maria Cantuária Libonati e Marco 

Antônio Rosa Silva. Confirmada a existência de quórum, iniciou-se a reunião. O 

primeiro item foi a apreciação da ata da 88ª reunião ordinária, que foi aprovada 

sem ressalvas. A secretária Maria Cristina informa que diante do curto prazo 

para que a nova proposta da legislação municipal, que propõe mudanças e que 

estão em consonância com a Portaria FNDE Nº 481,seja apreciada e aprovada 

pelos Poderes Legislativo e Executivo, o mandato do atual findará no dia 



07/02/2016, portanto a próxima reunião será , provavelmente, a última reunião 

deste grupo de conselheiros (mandato 2014/2016). Informa ainda que já 

recebeu as indicações para os segmentos: Diretor, Aluno, Pais de Alunos, 

CME, SME e Poder Executivo . Aguardando resposta do SEPE e do CMDCA. 

Quanto ao convênio com a OSC “Parceiros da Educação”este foi formalmente 

firmado e publicado no Diário Oficial do Município. A conselheira Maria de 

Fátima não concorda com este tipo de convênio, pois no seu entendimento é 

um caminho para a privatização. Como ainda não tivemos resposta do ofício 

encaminhado para a SMA, todos os conselheiros concordaram de encaminhar 

novo ofício para a SME cobrando um posicionamento sobre o assunto. Por fim, 

fica confirmada a próxima reunião ordinária no dia 03/02/2016, na sala 350, 

quando será fechado o Parecer do Conselho – exercício 2015, após 

apresentação de representante da Controladoria Geral do Município – CGM. 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 janeiro de 2016.   

           Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

                   matrícula 11/082831-9        


