
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

FUNDEB 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou reunião ordinária, com a presença dos 

seguintes membros, designados pelos Decretos “P” Nº 344, de 13 de março de 2018 e "P" Nº 567 

de 12 de agosto de 2019: Maria de Fátima Carvalho Mendes Pereira e Alecsandro Amorim 

Martiniano (Representantes dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – titular e suplente), Maria das Graças Oliveira Silva e Maria Joselma Brito 

(Representante dos Professores 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), 

Carlos Roberto Moreira, Joilson Nascimento Moço e Priscila Fernandes de Oliveira 

(Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 2ºtitular e 

1º e 2º suplentes), Sandra Guedes Teixeira (Representante do Conselho Tutelar – titular), Lúcia 

de Sousa Bacelos e Misael Saade Maia (Representantes do Poder Executivo – titular e suplente). 

Secretariando a reunião, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, da SME/Coordenadoria de Gestão 

de Projetos. Após verificar a existência de quórum, iniciou-se a reunião com a apreciação e 

aprovação sem ressalvas da ata da última reunião. Em seguida a secretária Maria Cristina 

repassou informações sobre o Calendário escolar 2020 (todos receberam cópia da publicação) e 

as mudanças ocorridas no Conselho ao longo de 2019. A conselheira Sandra pediu para falar 

sobre a questão das postagens nas mídias, que foi abordada na reunião passada. Esgotado o 

tema, fechando com a compreensão de todos os presentes. Conforme ficou acordado na última 

reunião, a pauta seguinte versou sobre a utilização dos recursos do FUNDEB, com o Sr. Marco 

Antonio, da SMF. O senhor Marco Antonio apresentou a planilha resumida elaborada pelo 

Orçamento da SME do último bimestre. Relembrou os fundamentos do FUNDEF e sua 

transformação em FUNDEB. Ressaltou a importância da conscientização da Cidadania, 

principalmente na participação do Conselho na verificação da utilização das verbas com a 

Educação. Enfatizou as verbas oriundas do FUNDEB, suas distribuições 

 

 

 



 

 

 

 e utilizações. E finalmente, lembrou das três grandes verbas: Transferências diretas do FNDE, 

Salário Educação e o FUNDEB. O último item foi a apresentação de documento disponível nas 

Mídias sobre uma das propostas apresentadas sobre as mudanças do novo FUNDEB, que se 

baseia em quatro pontos principais: 1º- Colaboração além do financeiro, sobre o que realmente é 

importante, não usar o financeiro para justificar o fracasso no desempenho escolar. 2º - 

Contribuição solidária. 3º- valor aluno/ano total para valor/ano calculado e o 4º- ICMS.  

Lembrando que na próxima reunião teremos a presença do Contado Geral da CGM para 

apresentação da movimentação financeira dos recursos do FUNDEB no ano de 2019. E por fim a 

elaboração do Parecer do Conselho sobre esta movimentação. 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, assinada por mim e pelos Conselheiros na folha de presença, 

em anexo. 

     Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2020.                                                                                                                                     

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

 
matrícula 11/082831-9                 

 


