
   

 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 93ª 

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

de Matos e Valquíria Ribeiro dos Santos (Representantes dos Diretores 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), Alvany Mongin e Tania Maria Farias do Nascimento 

(Representantes dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – titular e suplente), Rosana da Silva de Medeiros e 

Geovana dos Santos Oliveira Marques Camargo (Representantes dos 

Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titulares), 

Priscila Fernandes de Oliveira e Eliete Maria de Moura Pereira (Representantes 

dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 

suplentes), Joilson Nascimento Moço (Representante do Conselho Municipal 

de Educação – titular), Rosana da Silva Costa e Maria Rosa Araujo de Castro 

(Representantes da Secretaria Municipal de Educação – titular e suplente), e 

Misael Saade Maia e Marlene Puerta Coelho (Representantes do Poder 

Executivo – titular e suplente). Confirmada a existência de quórum, iniciou-se a 

reunião com os seguintes informes: a ata do mês de abril será encaminhada 

para apreciação pelo e-mail do Conselho, uma vez que não foi possível 

imprimi-la devido aos problemas técnicos inesperados e o convite para a 

Audiência Pública que acontecerá no próximo dia 12/05, na Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro. Em seguida o presidente Carlos Antonio repassou o 

encontro com o Ministério Público Federal realizado no dia 19 de abril. O 

encontro contou com a presença da Procuradora Federal Maria Cristina, a 



senhora Isabelle Moura, presidente do Conselho gestão 2014/2016, o atual 

presidente, Professor Carlos Antonio e a secretária executiva, professora Maria 

Cristina. O encontro serviu para a Procuradora esclarecer algumas situações 

ocorridas na gestão anterior pela senhora Isabelle e conhecer o atual 

presidente, professor Carlos Antonio.  O primeiro item foi à aprovação dos 

conselheiros às propostas para a próxima reunião do dia 01/06: convidar a 

diretora do Instituto Helena Antipoff, professora Katia, para conversar com os 

conselheiros sobre a Educação Especial e fecharmos o cronograma de visitas, 

à princípio foram indicadas as unidades EDI Casa de Realengo e a E.M. 

Polônia. O próximo item da pauta foi a apresentação do conselheiro Misael que 

foi dividida em dois momentos: Orçamento Público - receita estimada, despesa 

fixada, investimento, quem executa (Poder Executivo), quem avalia (TCMRJ, 

MP, Câmara e a própria Prefeitura), Salário-Educação. E no segundo momento 

tratou sobre o próprio FUNDEB – a implantação foi progressiva, atualmente 

contempla toda a Educação Básica, da Educação Infantil até ao Ensino Médio, 

tem validade até 2020, depois devemos aguardar o que acontecerá, o repasse 

é automático, a distribuição dos recursos tem legislação e planejamento 

específico do Governo Federal e tem por base o número de alunos apontados 

no Censo escolar do ano anterior, a sua utilização: mínimo de 60% para 

remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício, máximo de 

40% para outras ações do MDE – Manutenção e Desenvolvimento de Ensino. 

Atenção ao artigo 70 da LDB (o que pode ser utilizado com recurso do 

FUNDEB) e o artigo 71 (o que não ser utilizado com o recurso do FUNDEB, 

porém quaisquer outros recursos podem ser utilizados). As pranchas das 

apresentações foram impressas e distribuídas aos conselheiros (cópia 

arquivada junto à ata). Não havendo mais perguntas, o Conselheiro Misael 

terminou sua apresentação, porém destacou que o assunto sobre orçamento 

não se esgota nesta apresentação. Por fim, fica confirmada a próxima reunião 

ordinária no dia 01/06/2016, na sala 350. 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 Janeiro, 04 de maio de 2016.                 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn                   

matrícula 11/082831-9        


