
 

   PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

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

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

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

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 109ª 

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), 

Thais Souza Coutinho Fontes (Representante dos Professores das Escolas da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), Jalmir Gomes Ribeiro 

da Silva (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos 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 – suplentes), 

Marise de Fátima Raposo Borges (Representante do Conselho Municipal de 

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

Tutelar – titular), Rosana da Silva Costa (Representante da SME – titular). 

Justificaram a ausência os conselheiros Nonete Barbosa dos Santos e Enoque 

Gomes da Silva. Confirmada a existência de quórum, iniciou-se a reunião com 

a apreciação da ata relativa ao mês de outubro, que foi aprovada sem 

ressalvas.  A senhora Maria Cristina relembrou aos conselheiros do convite do 

vereador Professor Célio Lupparelli para participarem do encontro da Frente 

Parlamentar sobre o Fundeb, que acontecerá amanhã, dia 08/11, às 10 horas, 

na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O primeiro item da reunião foi o 

repasse das visitas realizadas ontem, dia 06 de novembro, na Creche Barbosa 

Lima Sobrinho e na E.M. Jorge de Gouveia. Ficou acordado que as visitas 

retornarão em março de 2018. Também acordaram que será oficializado o 

questionamento sobre as agendas de Educação Infantil, uma vez que a 

resposta recebida por e-mail, não foi considerada satisfatória. Dando 



continuidade ao estudo orçamentário o Conselho se reuniu com o 

representante da SMF na SME, o senhor Marco Antonio Rosa Silva, para 

apreciarem a planilha atualizada sobre as verbas da Educação. Explicou sobre 

a listagem das escolas priorizadas para reformas, questão da mão de obra, 

manutenção física, ônibus escolar. Explicou ainda que quando a verba não é 

utilizada integralmente, não pode haver acúmulo, o percentual residual máximo 

é de 5%, podendo ser gasto até os três primeiros meses do ano, para 

quaisquer tipos de despesas. A próxima reunião ficou agendada para o dia 

08/12. 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, 07 de novembro de 2017.                                                                                                                

                                   Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

 


