
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

FUNDEB 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ON LINE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou reunião ordinária, através de vídeo 

conferência, com a presença dos seguintes membros, designados pelos Decretos “P” Nº 248, de 

24 de julho de 2020: Maria de Fátima Carvalho Mendes Pereira (Representante dos Diretores das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), Maria Joselma Brito 

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

titular), Cristiane de Souza Rodrigues (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos da 

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

Santos (Representante da SME- suplente), Lucilene Pimenta dos Santos e Verônica Gomes 

Martins da Silva (Representantes do Conselho Tutelar – Titular e suplente), Priscila Fernandes de 

Oliveira (Representante do Conselho Municipal de Educação – Titular). 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 o repasse de informações a respeito 

das ações envolvendo o Conselho neste período de pandemia. Conforme informado 

anteriormente, no grupo do Conselho no whatsApp, este conselho terá a duração de um ano, 

enquanto permanecer o atual formato do fundo, FUNDEB. Tão logo passe a vigorar o Novo 

Fundeb, realizaremos os procedimentos cabíveis de alinhamento com as novas normas. Como 

estavam suspensas as reuniões presenciais no âmbito da Prefeitura do Rio de Janeiro e, tendo 

necessidade de regularização da estrutura do conselho, confirmamos a presidente do mandato 

anterior a professora Maria de Fátima e indicamos a professora Maria Joselma como vice-

presidente. Houve uma pequena espera quanto à regularização do decreto de designação dos 

conselheiros, em substituição às Resoluções publicadas anteriormente. Após breve apresentação 

por parte dos conselheiros, o Sr. Marco Antonio, analista da SMF que atua junto a SME, iniciou 

sua participação do vídeo conferência visando esclarecer alguns pontos sobre a questão 

orçamentária neste momento tão conturbado. Lembrou as cinco grandes origens dos recursos 

que compõem a verba da Educação: os 25% dos diversos impostos, em conformidade com a  

 

 

 



 

 

 

 

 

Constituição Federal - CF e a Lei de Diretrizes e Base - LDB, o FUNDEB, o Salário Educação e o 

repasse das diversas verbas oriundas dos programas do FNDE, tais como PDDE, PNAE, e os 

recursos além do mínimo para o MDE. Perguntado pelo PNATE, reitera que o Pnate existe para 

atender as escolas em área rural, que não existe, segundo a Lei Orgânica do Município. E que os 

programas Ônibus da Liberdade e Transporte para alunos portadores de deficiências são pagos 

com os recursos do Município. Apresentou planilha com comparativo do repasse dos recursos do 

FUNDEB 2019x2020. O grupo foi informado que o FNDE autorizou a utilização das verbas do 

PNAE para aquisição de kit de gêneros alimentícios de acordo com o cardápio da SME.  A 

senhora Elisete, da Coordenadoria de Gestão de Projetos também participou para prestar 

esclarecimentos sobre o Comunicado nº 06 do FNDE que autorizou a utilização das verbas do 

PDDE para compras de produtos para combater a disseminação do novo Coronavírus no 

ambiente escolar. A reunião acabou de maneira abrupta devido a problemas técnicos. Então, 

ficou acordado que no próximo dia 21 de agosto acontecerá novo vídeo conferência. 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, 07 de agosto de 2020.                                                                                                                                     

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 
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