
 

  

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

ATA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 55ª 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: Niverton de Azevedo Antunes 

(Representante dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), 

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), Antonio José da Silva (Representante dos Alunos da Educação 

Básica da Rede Pública Municipal de Ensino – titular), Sérgio Sodré Peçanha, Joselito Ferreira de 

Campos Lima, Vânia Cristina de Oliveira (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública 

Municipal de Ensino – titular e suplentes respectivamente), Ana Maria Gomes Cezar e Ana 

Celeste Vasconcellos Reis Moraes (Representantes do Conselho  Municipal de Educação – titular 

e suplente), Eunice de Moura Mattos (Representante da Secretaria Municipal de Educação – 

suplente) e Misael Saade Maia  e Marlene Puerta Coelho (Representante do Poder Executivo 

Municipal – titular e suplente). Justificou a ausência na reunião de hoje, a conselheira Sandra 

Dias Pereira. Secretariando a reunião, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, da 

SME/Coordenadoria de Planejamento. O Presidente do Conselho, prof. Niverton, precisou retirar-

se do encontro de hoje, ficando  a reunião  presidida pela vice-presidente Marta Ferreira Loureiro, 

que procedeu a leitura  da ata da  reunião anterior, que foi aprovada pelos conselheiros, com a 

ressalva de incluir o número da Resolução SME n°1139/2011. Dando continuidade à pauta, a 

conselheira Marta convida a professora Cicília Maria Guida, Assessora da Coordenadoria de 

Planejamento responsável pelas informações gerenciais da SME, para falar sobre o Censo 

escolar. A professora Cicília explica que atualmente os dados das unidades escolares são 

preenchidos on-line, no sistema  do Ministério da Educação chamado de Educacenso. O sistema 

permite obter dados individualizados de cada estudante, professor, turma e escola dos 5000 

municípios do país (aproximadamente), tanto das redes públicas (federal, estaduais e municipais) 

 

 



 

 

 quanto da rede privada. Uma das informações elencadas, por exemplo, são os dados da certidão 

de nascimento do estudante: n° do livro, das folhas, etc. Porém o sistema só aceita a informação 

completa, ou seja, ou se coloca todos os dados ou não se coloca nada. O sistema permite coletar 

a carga horária do professor, turmas sem regentes e duplicidade de matrícula. Como exemplo: 

uma criança que veio transferida de Fortaleza para o Rio de Janeiro e que  ainda não desvinculou 

sua matrícula, será apontada pelo sistema nos dois municípios. A partir dos dados do 

Educacenso, é planejada a distribuição de recursos para alimentação, transporte escolar e livros 

didáticos, entre outros. Essas informações são importantes no momento de se planejar as ações 

que se deseja para atingir a qualidade da Educação.A professora Cicília ainda explicou sobre as 

atividades de contraturnos, incluindo-se as salas de recursos. Diante de várias dúvidas a respeito 

da Educação Especial, foi sugerido o convite à senhora Kátia Nunes, diretora do Instituto Helena 

Antipoff para conversar com os conselheiros na próxima reunião. Não tendo mais nenhum outro  

esclarecimento, a conselheira Marta agradeceu a presença da professora Cicília Guida. Em 

seguida o Conselheiro Misael explicou os passos para se acessar as informações que o site 

RIOTRANSPARENTE apresenta. A conselheira Sonia diz sentir falta das reuniões da Comissão 

Gestora do Conselho que existia no tempo do FUNDEF. A conselheira Marlene se propõe a 

demonstrar um quadro nos moldes de como era elaborado. O próximo item tratado foi o modelo 

do termo de visita a ser criado. Ficando acertado os pontos principais que devem constar do 

termo de visita. Finalmente, foram escolhidos os conselheiros que devem representar o Conselho 

no GT sobre avaliação e monitoramento: titular, o conselheiro Sergio e suplente, a conselheira 

Marta.  A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 01 de agosto de 2012, às 10 

horas, na sala 350 desta Secretaria. E nada mais havendo a tratar, eu, Maria Cristina 

Lautenschlager Kohn, matrícula 12/082831-9, 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, 4 de julho de 2012                                                                  

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

Matrícula 12/082831-9                                 

 


