
   

 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 95ª 

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 (Representante dos Alunos da Educação 

Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), 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 (Representante dos 

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

Joilson Nascimento Moço (Representante do Conselho Municipal de Educação 

– titular), Rosana Costa e Maria Rosa Araujo de Castro (Representantes da 

Secretaria Municipal de Educação – titular e suplente), e Misael Saade Maia 

(Representante do Poder Executivo – titular).  Justificou a ausência a 

conselheira Eliete. Confirmada a existência de quórum, iniciou-se a reunião 

com apreciação da ata do mês de junho que foi aprovada com a seguinte 

ressalva proposta pela conselheira Valquíria “que nas próximas visitas se 

faça um rodízio de conselheiros”.  Em seguida a conselheira Maria Rosa 

realizou o pagamento dos valores atualizados, aos conselheiros presentes do 

auxílio transporte que fizeram jus, cumprindo-se a Resolução SME n° 

1139/2011.  O ressarcimento levou em consideração os diversos meios de 

transporte utilizados pelos conselheiros, de acordo com a declaração fornecida  

 



 

 

por cada um na reunião anterior e todos os eventos (reuniões ordinárias e 

eventos externos) dos quais participaram. O próximo item da pauta foi o 

repasse das visitas realizadas nos dias 15 e 22 de junho, respectivamente, EDI 

Casa de Realengo / E.M. Polônia e E.M. Belizário Pena/ Japão. A secretária 

Maria Cristina informou que encaminhara à Coordenadoria de Infraestrutura 

cópia dos relatórios das visitas solicitando um olhar diferenciado para solução 

dos problemas apontados. Ficou acordado que cópia dos relatórios também 

será encaminhada para as Coordenadorias Regionais de Educação 

responsáveis pelas unidades escolares visitadas. Dando continuidade à pauta, 

o Conselho recebeu 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 desde 

2012, aproximadamente, os dados das unidades escolares são preenchidos 

on-line, no sistema do Ministério da Educação/ INEP, chamado de 

Educacenso. O sistema permite obter dados individualizados de cada 

estudante, professor, turma e escola dos municípios do país das diferentes 

redes públicas (federal, estaduais e municipais) e da rede privada. A secretária 

Maria Cristina aproveita para mostrar a página do INEP 

(http://portal.inep.gov.br/basica-censo) onde os  conselheiros podem buscar 

informações sobre o  Censo Escolar. Ela se compromete trazer na próxima 

reunião quadro resumido com os dados referentes ao ano de 2015.  A 

professora Cicilia informa ainda que as unidades escolares da Rede Municipal 

repassam as informações para os Sistemas Gerenciais da SME e depois 

devem aguardar a migração destes dados para o Sistema Educacenso. As 

escolas da Rede particular preenchem os dados diretamente no Sistema do 

INEP. O Censo começou em maio e vai até 31 de agosto, a princípio. O 

resultado final, normalmente, é publicado no Diário Oficial da União ao final do 

ano em curso. O conselheiro Misael lembra que é a partir dos dados do 

Educacenso que se planeja 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. Neste momento contamos com a presença das 

professoras Kátia Nunes e Valéria, do Instituto Municipal Helena Antipoff – IHA.  
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A professora Kátia, diretora do IHA explicou a ação da Educação Especial na 

Rede Municipal sob a perspectiva da Educação Inclusiva, a legislação, 

principalmente a Lei 13146, de 06/07/2015, a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência as mudanças de paradigmas: do modelo da escola 

integradora para o modelo da escola inclusiva, que inclusão engloba acesso, 

aprendizagem, permanência e participação, o trabalho pedagógico, as ações 

do IHA: as equipes de acompanhamento, CIAD, Centros de Recursos, os 

equipamentos e recursos adaptados, os cursos, o público alvo (DI, DV, DF, 

DMU, TCP, SURDEZ, AT), os convênios, a família e escola. Ao longo da 

apresentação das pranchas, a professora Kátia esclarecia as dúvidas e 

finalizou sua apresentação com o vídeo ''viver a vida'' - Virgínia D Carneiro 

''superação'' e lembrando que no próximo dia 27/07, todas as unidades 

escolares paralisarão suas atividades rotineiras para refletirem sobre a 

Educação Especial.    Os conselheiros perguntaram como a Educação Especial 

aparecia no Censo Escolar, e aproveitando-se que a professora Cicília ainda 

permanecia na reunião, esta explicou que além das classes especial informa-

se sobre todas as atividades de contraturnos, inclusive das salas de recursos. 

Os conselheiros agradecem pelos esclarecimentos e pela presença das 

professoras que se colocam à disposição. Ficou acordado que as visitas serão 

retomadas em setembro devido aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (as 

escolas permanecerão fechadas do período de 01 a 28/08, decreto municipal), 

porém ficou confirmada a próxima reunião ordinária para o dia 03/08/2016, 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,18de julho de 2016.       

             Maria Cristina Lautenschlager Kohn     

                   matrícula 11/082831-9 


