
   

 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DO ENCONTRO TÉCNICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB Aos cinco dias do 

mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou um encontro técnico 

Antonio de Mattos (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), 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 – suplentes), Marise de Fátima Raposo Borges 

(Representante do Conselho Municipal de Educação - Titular ) e  Misael Saade 

Maia  (Representante do Poder Executivo – titular). Inicialmente, como a ata da 

reunião do mês de dezembro havia sido encaminhada para ser apreciada pelos 

conselheiros, a conselheira Maria da Graças lembrou que ficou faltando à 

observação feita a respeito da situação envolvendo algumas creches da 7ª 

Coordenadoria Regional de Educação que tiveram suas cargas horárias 

reduzidas, e que havia sido acordado que se faria um ofício para ser 

encaminhado ao Senhor Secretário da SME. Outras informações repassadas 

foram: 1. O repasse do valor das passagens para o cartão Riocard dos 

conselheiros ainda não foi realizado devido ao fechamento do orçamento da 

Prefeitura; 2. Sobre o Programa Mais Educação, tivemos esclarecimentos 

sobre as escolas poderem permanecer ou não depois de alcançarem a meta; 

3.Foi lembrado que a próxima reunião será a última desta gestão, e que 

teremos a presença da Controladora Geral da CGM para apresentar dados 

relativos ao FUNDEB  . Finalmente a conselheira Maria das Graças propôs que 

o Conselho fizesse um agravo para o Prefeito sobre a mudança do dia do 

pagamento dos servidores.  Lembrando que a próxima reunião ordinária será 

 



 

 

 

 no dia 07/02/2018, 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, 05 de janeiro de 2018.     

             Maria Cristina Lautenschlager Kohn              matrícula 11/082831-9 

 


