
 

   PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    
  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 107ª 

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

de Matos e Aparecida da Silva Gonçalves (Representantes dos Diretores das 

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

aguardando publicação), Thais Souza Coutinho Fontes (Representante dos 

Professores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 

titular, aguardando publicação), Jalmir Gomes Ribeiro da Silva (Representante 

dos Servidores Técnico-Administrativos da Educação Básica da Rede Pública 

do Sistema Municipal de Ensino – titular), Nonete Barbosa dos Santos 

(Representante dos Alunos da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 

titular, aguardando publicação), Enoque Gomes da Silva (Representante dos 

Alunos da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular - aguardando 

publicação), Rosana da Silva de Medeiros (Representante dos Responsáveis 

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

de Oliveira e Eliete Maria de Moura (Representantes dos Responsáveis da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – suplentes), Marise de Fátima 

Raposo Borges (Representante do Conselho Municipal de Educação – titular, 

aguardando publicação) Sandra Guedes Teixeira (Representante do Conselho 

Tutelar – titular, aguardando publicação) e Marlene Puerta Coelho 

(Representante do Poder Executivo – suplente). Justificadas as ausências dos 

conselheiros Geovana dos Santos Oliveira Marques Camargo, Rosana da Silva 

Costa e Misael Saade Maia. A partir de hoje contamos com a presença das 

senhoras  Aparecida da Silva Gonçalves e Marise de Fátima Raposo Borges 

representantes do segmento Diretor e segmento CME, respectivamente. 

Confirmada a existência de quórum, iniciou-se a reunião com a apreciação da 

ata relativa aos meses de julho e agosto, que foram aprovadas sem ressalvas. 

Contamos com a presença das senhoras Edjane Fontes e Iorilis Paes, 



assessoras do vereador Professor Célio Lupparelli. O primeiro item da pauta foi 

repasse de informações. A senhora Maria Cristina informou aos conselheiros 

sobre os fóruns de discussão cujos objetivos são de atender as várias 

demandas que os servidores da SME apontaram para o Secretário Cesar 

Benjamin. Os fóruns contam com a presença das diversas representatividades.  

Em seguida apresentou a proposta da Subsecretária de Gestão Bettina 

Libonati, para que saíssem do Conselho Municipal do FUNDEB representantes 

do Poder Executivo junto ao Conselho Estadual do FUNDEB. Após eleição com 

voto em aberto foram indicadas as senhoras Rosana da Silva de Medeiros e 

Eliete Maria de Moura.  O segundo item foi o retorno por parte da 

Coordenadoria de Infraestrutura sobre os pontos observados e elencados após 

as visitas realizadas pelos Conselheiros ao longo do ano.  Contamos com a 

presença das senhoras Eunice e Claudia e do senhor Avelino, representantes 

da CIN. A senhora Eunice repassou informações sobre as ações da 

Coordenadoria, os status de cada atendimento solicitado, assim como anotou 

as novas informações dos Conselheiros. Esclarecidas as dúvidas sobre 

encaminhamentos e, não tendo mais perguntas o Conselheiro Carlos agradece 

a presença dos representantes da CIN. 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 Janeiro13 de setembro de 2017.                                                                                                                   
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