
   

 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 97ª 

reunião ordinária. Com a presença dos seguintes conselheiros: Carlos Antonio 

de Matos e Valquíria Ribeiro dos Santos (Representantes dos Diretores das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular e 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), Rosana da 

Silva de Medeiros e Geovana dos Santos Oliveira Marques Camargo 

(Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – titulares), Eliete Maria de Moura Pereira e Priscila Fernandes de 

Oliveira (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – suplentes), Rosana Costa (Representante da Secretaria 

Municipal de Educação – titular), e Misael Saade Maia (Representante do 

Poder Executivo – titular).   Confirmada a existência de quórum, iniciou-se a 

reunião com apreciação da ata da 96ª reunião ordinária do mês de agosto, 

tendo em vista que a última reunião foi um encontro técnico, portanto, a ata não 

pode ser avaliada.  A ata foi aprovada com as seguintes ressalvas: “ficou 

faltando o registro da pergunta da conselheira Valquíria à professora 

Eunice sobre os processos de reconstruções dos espaços que 

originariamente eram CEMASI, uma vez que a CM Stella Maris funciona 

em desses espaços, que é inadequado, e na mesma rua existe um terreno 

disponível para construção. A professora Eunice respondeu que existem 

vários processos e que iria verificar em qual etapa se encontra o 

processo relacionado à Creche.” A conselheira Valquíria pede o registro 



que é necessário reivindicar junto ao NC que todas as unidades escolares 

tenham um espaço adequado, coberto, para atividades lúdicas, 

independentemente das intempéries (da creche ao 9º ano)”. A ata do 

encontro técnico foi aprovada com as seguintes correções: “ Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB , .... onde se 

lê a partir de , leia-se até...” Em seguida os conselheiros receberam cópia da 

resposta do Ministério Público a cerca do questionamento do Conselho em  

2014 sobre a utilização da verba da Educação no “Projeto Educação 360 – 

Encontro Internacional”. O MP entendeu pelo Arquivamento após as 

investigações realizadas. Diante da resposta do MP, o Conselheiro Misael 

observa que precisamos ter coerência no momento em que formulamos uma 

pergunta. A formulação da pergunta de forma precisa, para a pessoa certa, no 

momento certo, seremos contemplados com uma resposta coerentes. O 

conselheiro Carlos aborda a importância da comunicação, escrita e verbal, 

principalmente no momento das visitas e dos documentos emitidos pelo 

Conselho. Dando continuidade os conselheiros receberam cópia do Ofício 

CG/SIC/CTG nº 119/2016, que trata dos balancetes orçamentário, financeiro e 

patrimonial de agosto de 2016 do FUNDEB. O próximo item da pauta foi a 

avaliação das visitas realizadas em setembro : E.M Estado de Israel e E.M. 

Churchill. A primeira está em processo de reorganização , até 2018 deverá ter 

somente o primário, parte física precisando de reparos (pintura, janelas com 

vidros quebrados), não foi visualizada a prestação de contas para a 

comunidade escolar. E a segunda , apesar da estrutura do tipo Lelé estava 

arrumada , uma grata surpresa.  As próximas visitas foram definidas: E.M. 

Alfredo Russell e E.M. Rosa Bettiato Záttera. A próxima reunião ordinária será 

no dia 09//11//2016, na sala 350. 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, 5 de outubro de 2016.     

        Maria Cristina Lautenschlager Kohn     

                               matrícula 11/082831-9 


