
 

   PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    
  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, o 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

realizou a 108ª reunião ordinária. Com a presença dos seguintes conselheiros: 

Carlos Antonio de Matos e Aparecida da Silva Gonçalves (Representantes dos 

Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular 

e suplente), Maria das Graças Oliveira Silva (Representante dos Professores 

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

Jalmir Gomes Ribeiro da Silva (Representante dos Servidores Técnico-

Administrativos da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – titular), Enoque Gomes da Silva (Representante dos Alunos 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), 

Marise de Fátima Raposo Borges (Representante do Conselho Municipal de 

Educação – titular), Sandra Guedes Teixeira (Representante do Conselho 

Tutelar – titular, aguardando publicação), Rosana da Silva Costa 

(Representante da SME – titular). Confirmada a existência de quórum, iniciou-

se a reunião com a apreciação da ata relativa ao mês de setembro, que foi 

aprovada sem ressalvas.  O primeiro item da pauta foi repasse de informações. 

A senhora Maria Cristina relembrou aos conselheiros da publicação do Decreto 

Rio “P” nº 3695, de 25 de setembro de 2017, que dispõe sobre a designação 

dos membros que estavam aguardando a publicação, regularizando 

plenamente a atual situação do Conselho.  O segundo item foi o repasse das 

Resoluções da SME que trata: 1.diretrizes para matrícula 2018, 2. critérios para 

o processo de seleção de gestores e 3. Competência decisória para diversas 

ações diretas nas unidades escolares.  Foram entregues cópias Cada 

conselheiro recebeu cópia dos mesmos. O próximo item foram os repasses: do 

V Encontro Estadual dos Conselhos Escolares, do MP, no último dia 09 de 



outubro e da Audiência Pública que aconteceu na manhã do dia 25 de outubro. 

Diante da solicitação de visita à E.M. Pedro Bruno, localizada em Paquetá e, 

como foi citada na Audiência Pública, os conselheiros acordaram de se 

encaminhar ofício para a SME solicitando informações. A conselheira 

Aparecida explanou sobre as suas dúvidas a respeito dos recursos do 

FUNDEB. A professora Maria Cristina relembrou a todos das informações que 

são repassadas aos conselheiros ao longo da gestão. Apresentando o caminho 

de acesso às informações através do portal Transparência Carioca e da página 

da CGM. Ficou acertado que para a próxima reunião será convidado um 

representante da SMF para apresentar planilha mais detalhada sobre as 

verbas do FUNDEB. Finalmente, ficou acertada para o dia 06/11, a visita às 

unidades escolares da E/4ªCRE: Creche Barbosa Lima Sobrinho e a E.M. 

Jorge de Gouveia. A próxima reunião ficou agendada para o dia 07/11. 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, 25 de outubro de 2017.                                                                                                                

                                   Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

 


