
                                                  

 

 
PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDEB 

ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 71ª reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes membros, designados por Decreto “P” Nº 032, de 16 de janeiro de 2012, 

publicado no Diário Oficial do Município de 17 de janeiro de 2012: Sonia Maria Constantin Garcia 

das Neves (Representante dos Professores da Educação Básica da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino), Marta Ferreira Loureiro e Marques Alberto de Oliveira (Representantes dos 

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

Sandra Dias Pereira e Vania Cristina de Oliveira (Representantes dos Responsáveis da Rede 

Pública Municipal de Ensino – titular e suplente), Misael Saade Maia e Marlene Puerta Coelho 

(Representante do Poder Executivo Municipal – titular e suplente) e aguardando publicação 

Roberto Guarda Martins (Representante do Conselho Municipal de Educação – suplente), Marly 

de Souza Santos (Representante dos Conselhos Tutelares-  titular ), Luzinete Costa dos Santos 

(Representante dos Diretores da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – suplente), Nonete Barbosa dos Santos e Katia Lúcia dos Santos da Silva 

(Representantes dos Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino – titular e suplente) . Justificou 

a ausência na presente reunião, o conselheiro Niverton de Azevedo Antunes. Após verificar a 

falta de quórum, a Conselheira Marta, na qualidade de vice-presidente do Conselho, inicia a 

reunião, como encontro técnico. Inicialmente, os conselheiros presentes acordaram que a ata da 

reunião do dia dois de outubro será submetida à apreciação do conselho na próxima reunião. 

Além disso, também será analisada a Portaria nº 481, de 11/10/2013, do FNDE, que dispõe sobre 

as normas a respeito da criação, composição, funcionamento e cadastramento dos Conselhos do 

FUNDEB e finalmente será remarcado o encontro com a representante da E/SUBG/CGG 

objetivando elucidar dúvidas sobre o RIOCARD. Em seguida, tivemos a presença da professora 

Rosa, da E/SUBG/CAD, para realizar o pagamento do auxílio transporte aos conselheiros 

presentes, relativo ao período de julho a setembro de 2013, cumprindo-se a Resolução SME n° 

1139/2011. Tivemos o relato do conselheiro Marques sobre a Audiência Pública, ocorrida no dia 

cinco de novembro, no Plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para apresentação do  

 

 

 



 

 

 

 

Plano PluriAnual 2014-2017 e Orçamento 2014. Confirmaram a presença no Seminário 

“Perspectiva do Plano Municipal de Educação”, promovido pelo Conselho Municipal de 

Educação, no dia 26 de novembro, na Escola de Formação do Professor Carioca  Paulo Freire, 

os seguintes conselheiros: Marta, Sonia, Vania, Sandra , Marques e Misael. O último item a ser 

tratado foi a regulamentação do atual conselho junto ao FNDE/MEC. Todos os conselheiros 

receberam  cópia  da listagem do conselheiros do atual mandato, com a situação regular junto ao 

Governo Federal. A próxima reunião ordinária acontecerá no dia 4 de dezembro de 2014, na sala 

350. E, por nada mais haver a registrar, eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, matrícula 

12/082.831-9, 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, 06 de novembro de 2013.                                                                                                                                         

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

matrícula 12/082831-9 

 


