
   

 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB Aos vinte e quatro 

dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 100ª reunião 

ordinária. Com a presença dos seguintes conselheiros: Valquíria Ribeiro dos 

Santos (Representante dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – suplente), Jalmir Gomes Ribeiro da Silva (Representante 

dos Servidores Técnico-Administrativos da Educação Básica da Rede Pública 

do Sistema Municipal de Ensino – titular), Alvany Mongin (Representante dos 

Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 

titular), Geovana dos Santos Oliveira Marques Camargo (Representante dos 

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

Priscila Fernandes de Oliveira e Eliete Maria de Moura Pereira (Representantes 

dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 

suplentes), Joilson Nascimento Moço (Representante do Conselho Municipal 

de Educação – titular), Rosana Costa e Maria Rosa Araujo de Castro 

(Representantes da Secretaria Municipal de Educação – titular e suplente), e 

Marlene Puerta Coelho (Representante do Poder Executivo – suplente). 

Justificaram a ausência os conselheiros Carlos Antonio de Matos, Rosana da 

Silva de Medeiros e Misael Saade Maia.  Confirmada a existência de quórum, 

iniciou-se a reunião.  Após apreciação das duas últimas  atas, que foram 

aprovadas com as seguintes ressalvas : “além da necessidade de registrar 

os nomes dos conselheiros que visitaram as unidades escolares colocar 

o nº do Termo de Visita”. O primeiro item da pauta foram os esclarecimentos 

por parte do Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura, professor 

Cláudio Massa, sobre a Escola Municipal Senador Camará. A professora Maria 

Cristina  lembra aos conselheiros sobre a situação da E.M. Senador Camará, 

que por  motivo de suspensão da firma responsável pela reforma na referida 

escola e com a aproximação do início do ano letivo, têm causado grande 

preocupação aos conselheiros a visão de abandono e má aplicação dos 



recursos financeiros por parte do poder público . Diante dos fatos o Conselho 

convidou o professor Claudio Massa, coordenador da Coordenadoria de 

Infraestrutura para  conversar sobre a unidade escolar. O professor Claudio 

Massa diz que a SME está ciente aos fatos relacionados à E.M. Senador 

Camará, que a firma que atendia a unidade escolar, assim como outras 

unidades da 8ª CRE, e que teve seu contrato encerrado, depois de várias 

etapas contratuais cumpridas, pois não atendia solicitações dentro das 

mínimas especificações. Porém, a escola o espaço está sendo organizado para 

receber aos alunos, a RIOURBE já entrou para realizar serviços emergenciais, 

que será iniciado novo processo de licitação para escolha de nova firma para 

atender às escolas da área, que à princípio será oferecido lanche balanceado. 

Que os conselheiros fiquem tranquilos que “ a escola estará feinha por fora, 

mas com qualidade  por dentro”. A Conselheira Valquíria pergunta porque em 

vez de contratar firmas, não poderia se repassar a verba com esta finalidade 

através do SDP.  O professor Claudio explica que não seria possível por causa 

da legislação que rege o SDP, que é muito específica. E que para obras 

emergências existe o contrato com a RIOURBE que deve entrar, sanar a 

emergência e sair e para execução de grandes obras têm todo o planejamento 

do Nível Central da SME. Um outro assunto abordado pelos conselheiros foi 

sobre o uniforme escolar. O professor Claudio informa que já fora contratada 

firma para compra e distribuição de uniforme para os alunos, serão duas 

camisas por aluno. A primeira distribuição deve ocorrer próximo ao carnaval. 

Perguntado sobre a internet nas escolas, informou que não pode informar pois 

o assunto não é de competência da Coordenadoria de Infraestrutura. Neste 

momento contamos com a presença do Senhor Secretário de Educação , 

César Benjamin, da Senhora Subsecretária de Gestão,  Bettina Libonati, do 

Coordenador  da Coordenadoria de Planejamento, Geraldo Mattos. O Senhor 

Secretário inicia sua apresentação dizendo que passada a fase inicial, iniciará 

uma agenda permanente de encontros e conversas com grupos de diretores, 

professores e funcionários das escolas, além de alunos e pais de alunos, a fim 

de construir uma visão realista das condições em que nossa rede opera. 

Manterá o diálogo, com os conselhos já constituídos e com a Comissão de 

Educação da Câmara de Vereadores. E que expressões tão comuns, como 

valorização de professores e demais funcionários ou formação continuada, não 

podem ser meros slogans. Propõe um pacto, que todas as crianças deverão 

desenvolver, na idade adequada e com proficiência, o domínio pleno da leitura, 



da escrita e do manejo dos números, que é a base do que vem depois. Isso 

deve ser um ponto de honra, uma meta clara que orientará nossos melhores 

esforços. Uma cruzada contra o analfabetismo funcional. Trazer a família para 

participar do dia a dia dos seus filhos, o conceito de família está se perdendo. 

Envolver as Vilas Olímpicas, as Lonas Culturais , mobilização da Sociedade. A 

conselheira Geovana expressa toda sua  emoção com a fala do Secretário de 

Educação. E pede que como mãe e professora da Rede que ele olhe com 

carinho os alunos do 6º ano experimental e todos os alunos que precisam de 

uma atenção maior na sua recuperação de tempo de aprendizado. Diante do 

clima de emoção o Senhor Secretário brinca dizendo que “não pode ver 

ninguém chorando que também começa a chorar”. O Senhor Secretário 

informa que o primeiro desafio será a Campanha contra mosquito Aedes 

aegypti, transmissor dos vírus da dengue, chikungunha, zika e febre amarela e 

que conta com a participação de todos. Assim como também gostaria de contar 

com a participação do Conselho na avaliação de um questionário sobre 

infraestrutura que a SME irá divulgar nas unidades escolares e que deverá ser 

respondido pelo gestor da unidade. Com isto a SME espera ter uma visão mais 

próxima da realidade de como estão as nossa escolas. Os conselheiros 

prontamente se colocaram à disposição. Ficando assim acordado reunião 

extraordinária dia 03 de fevereiro, às 09 horas , na sala 344. A reunião 

terminou com a confraternização de todos os presentes. A próxima reunião 

ordinária será no dia 15/02/2017, na sala 350, uma vez que acontecerá a 

reunião extraordinária no dia 03/02/2017. 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, 24 de janeiro de 2017.     

            Maria Cristina Lautenschlager Kohn       

                            matrícula 11/082831-9 


