
   

 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

 Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 113ª 

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

de Matos e (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 – suplente), Marise de Fátima Raposo Borges 

(Representante do Conselho Municipal de Educação – titular), Claudia Real 

Gavazzi (Representante da Secretaria Municipal de Educação – suplente), e 

Talma Romero Suane e Misael Saade Maia (Representantes do Poder 

Executivo – titular e suplente).  O conselheiro Jalmir justificou a sua ausência. 

Confirmada a existência de quórum, iniciou-se a reunião com a apreciação da 

ata da última reunião que foi enviada por e-mail e foi aprovada sem ressalvas. 

Houve a apresentação dos novos conselheiros. Os conselheiros tiveram 

ratificada a informação que tão logo ocorram as eleições dos Conselhos Escola 

Comunidade e realizado todo processo dos conselhos junto ao Secretário, e 

que se retirem os nomes dos segmentos diretor, responsável e aluno para 

comporem o Conselho do FUNDEB. Neste caso os atuais representantes 

poderão ser ratificados ou não para o mandato 2018/2020. Caso não sejam, os 

nomes conselheiros deverão ter seus nomes confirmados através de Decreto 

com as devidas substituições. O próximo item da pauta foi sobre o Censo 

Escolar: o conselheiro Carlos informa que o Educacenso 2018 fechará em 31 

de maio, portanto não poderá apresentar os dados oficiais do MEC. A  

 



 

 

 

professora Talma aproveita para informar que a SME está buscando ter as 

informações da Rede em tempo real, e o primeiro movimento foi a realização 

de  um censo escolar em todas as unidades escolares. Outro item da pauta foi 

esclarecimentos sobre o Sistema Descentralizado de Pagamento – SDP 

instituído pelo Decreto nº 20.633, de 18/10/2001 e através da Resolução CGM 

nº450/2003 apresenta o Manual de orientação relativo à aplicação do Sistema 

Descentralizado de Pagamento. A conselheira Talma informou ainda sobre as 

agendas para as creches e sobre o aplicativo de infraestrutura, onde o diretor 

sinalizará o problema diretamente para o Nível Central. O conselheiro Misael 

esclareceu algumas dúvidas sobre o que ou não pode ser pago com os 

recursos do FUNDEB, ficando acordado que na próxima reunião ele fará uma 

apresentação mais detalhada sobre o assunto.  A próxima reunião ordinária 

será no dia 02/05/2018, 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, 04 de abril de 2018.     

Maria Cristina Lautenschlager Kohn                       

matrícula 11/082831-9 


