
 

   PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

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

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 110ª 

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

de Matos (Representante dos Diretores das Escolas da Rede Pública do 

Sistema Municipal de Ensino – titular), 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), 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), Nonete Barbosa dos 

Santos (Representante dos Alunos da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – titular), Marise de Fátima Raposo Borges (Representante do 

Conselho Municipal de Educação – titular), Rosana da Silva Costa 

(Representante da SME – titular), Misael Saade Maia (Representante do Poder 

Executivo – titular).. Justificada a ausência do conselheiro Enoque Gomes da 

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

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

ressalvas. Em seguida tivemos a presença da professora Fátima, da E/CED, 

para conversarem com os conselheiros sobre o questionário sobre SIOPE do 

Curso de Tutores do FNDE.  Os conselheiros apesar do FNDE dizer ao 

contrário, desconhecem o SIOPE. O conselheiro Misael explica que se trata do 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, portanto é 

gerenciado pela Controladoria Geral do Município – CGM, não perpassando 

pela Educação. Dando continuidade ao estudo sobre orçamento, o conselheiro 

Misael apresentou demonstrativos orçamentários que a CGM divulga a cada 



dois meses. A primeira parte é constituída pela receita, mínimo constitucional. 

A segunda parte descreve as situações relativas ao FUNDEB.  Informa que o 

gasto com pessoal deve chegar aos 80%. As verbas relativas ao custeio 

deverão diminuir, mas todas as despesas previstas serão pagas, se necessário 

com outra fonte de recurso. A receita pode até diminuir, não significando que 

as despesas diminuirão, podem até aumentar. A próxima reunião ficou 

agendada para o dia 05/01/2018. Ficou acordado que os órgãos responsáveis 

pelas indicações dos representantes junto ao Conselho, CGG, SEPE, CME, 

CT, receberão correspondência para ratificarem os nomes dos atuais 

conselheiros ou farão novas indicações, uma vez que o mandato da atual 

gestão terminará em 07/02/2018. 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, 08 de dezembro de 2017.                                                                                                                

                                   Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

 


