
 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

 

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 104ª 

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), Nonete Barbosa dos Santos e Jovenildo Lisboa de Santana 

(Representantes dos Alunos da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino 

– titular e suplente, aguardando publicação), Enoque Gomes da Silva e Flavia 

da Silva Damião (Representantes dos Alunos da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – titular e suplente, aguardando publicação), Rosana da 

Silva 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 (Representante da Secretaria Municipal de Educação – 

titular), Misael Saade Maia (Representante do Poder Executivo – titular). 

Confirmada a existência de quórum, iniciou-se a reunião com o repasse de 

informações pela secretária Maria Cristina: atualização dos cartões Riocard 

objetivando o custeio das passagens dos conselheiros para participarem de 

eventos do Conselho. V Encontro Estadual do Ministério Público pelo Controle 

Social na Educação, com o tema “O cumprimento das Metas dos Planos de 



Educação no cenário da Crise Fiscal”, inscrições diretamente na página virtual 

do MP. Lembra que o detalhamento das informações foi repassado por e-mail 

aos conselheiros. Os conselheiros receberam cópias dos ofícios de número 

TCM/ GPA/SES/026/01427/2017 e 027/01471/2017, que tratam 

respectivamente, do Relatório de Execução Orçamentária do FUNDEB 

referente ao período de janeiro a agosto de 2016 e Inspeção Ordinária 

realizada pela CAD/SGCE abrangendo o período de janeiro a agosto de 2009, 

ambos para ciência do Conselho pela decisão unanime do TCMRJ pelo 

arquivamento dos processos. Neste momento tivemos a presença da Gerente 

da Gerência de Educação Infantil da SME, professora Simone Souza, para 

prestar esclarecimentos sobre as agendas que são distribuídas aos alunos da 

Educação Infantil. A professora Simone informa que na parte inicial da agenda 

apresentam-se as orientações gerais, a legislação pertinente à Educação 

Infantil. Diante do exposto pelos conselheiros de que nas visitas de algumas 

unidades escolares perceberam uma quantidade significativa de agendas não 

utilizadas e que temem que acabem sendo desperdiçadas e jogadas fora. 

Afinal, em momentos de crise, é recurso que poderia ser utilizado em outra 

solicitação. Diante de algumas sugestões que os conselheiros fizeram, a 

professora Simone apontou o seguinte: a licitação para confecção das agendas 

tem abrangência de dois anos, portanto as agendas que estão sendo utilizadas 

em 2017 foram adquiridas a partir da licitação realizada em 2016. O cálculo 

para definição do número de agendas a serem adquiridas tem por base o 

número de crianças matriculadas no ano anterior mais um acréscimo levando-

se em conta a previsão de aumento da Rede. Sempre se faz um levantamento 

onde existem sobras para remanejá-las para onde se manifesta a necessidade, 

além de contar com um número suficiente para suprir eventuais faltas. O 

documento é fundamental para comunicação entre a Escola e a Família, afinal 

as crianças ainda não conseguem verbalizar o que sentem e, serve também, 

como proteção aos profissionais que lidam com estas crianças. Explicou ainda 

sobre a necessidade da agenda, que não pode ser vista apenas como local de 

registro do cotidiano, e sim registro do desenvolvimento das crianças, como 

instrumento estruturado. Quanto à distribuição irá verificar e repassará as 

informações para os conselheiros. Ainda explicou que o Programa Minha 



Primeira Biblioteca não pode ser realizado este ano nos moldes dos anteriores 

tento em vista que o Governo Federal não repassou as verbas. Porém com os 

recursos da SME foram adquiridos livros para pré-escola. Não havendo nada 

mais a ser perguntado pelos conselheiros, o presidente do Conselho 

agradeceu a presença da professora. Dando continuidade ficou acordado que 

os próximos temas a serem discutidos na próxima reunião seriam os cadernos 

pedagógicos e as capacitações. A agenda das próximas visitas ficou deliberada 

da seguinte forma: dia 14 de junho – E.M Ítalo Zappa e Governador Carlos 

Lacerda, dia 28 de junho – E.M. Comenius e Evaristo de Moraes e dia 29 de 

junho – E.M. Ana Néri e Deborah Mendes de Moraes. 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, 7  de junho de 2017.     

 

            Maria Cristina Lautenschlager Kohn        


