
  

 
PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDEB 

ATA DA 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 dezoito, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 118ª reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes membros, designados por Decreto “P” Nº 344, de 13 de março de 2018: 

Aparecida da Silva Gonçalves e Renata Seabra Garrão (Representantes dos Diretores das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular e suplente, aguardando 

publicação), Thais Souza Coutinho Fontes e Maria das Graças Oliveira Silva (Representantes 

dos Professores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular e 

suplente), Jalmir Gomes Ribeiro da Silva (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos 

da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular) Priscila 

Fernandes de Oliveira (Representante dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal 

de Ensino – suplente), Maria de Lourdes Albuquerque Tavares (Representante do Conselho 

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

de Educação - suplente), Claudia Maria Ferreira Villares e Misael Saade Maia (Representante do 

Poder Executivo – titular e suplente). Justificaram a ausência os conselheiros Marcio da Silva, 

Nonete Barbosa e Marise Raposo. Secretariando a reunião, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, 

da SME/Coordenadoria Geral de Recursos Humanos. Após verificar a existência de quórum, 

iniciou-se a reunião ordinária com o repasse das informações aos conselheiros pela professora 

Maria Cristina: 1. Convite para palestra promovida pela Coordenação do CAO- Educação da 

Promotoria de Justiça; 2. Aviso da mudança de data da reunião da Frente Parlamentar promovida 

pelo Vereador Professor Célio Lupparelli; 3. Calendário de matrícula/2019 para a Rede Municipal 

de Ensino. Em seguida o conselheiro Misael versou sobre o SIOPE – O Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação. Que é uma ferramenta eletrônica instituída para 

coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos 

orçamentos de educação. Ele tem por objetivo informar a sociedade, na medida em que permite 

o acesso a qualquer cidadão, sem necessidade de senha, das informações declaradas pelos 

entes federados (estados, Distrito Federal e municípios) sobre o quanto investem em  

 

 

 



 

Educação no Brasil. Explicou ainda sobre a página da Prefeitura – RIO TRANSPARENTE que 

apresenta todas as informações orçamentárias da própria Prefeitura e especificadamente com a 

Educação. Informou também o acesso das contas públicas fornecidas pela Controladoria Geral 

do Município – CGM: rio.rj.gov.br/cgmrj/contaspublicas. O representante da SMF, o senhor Marco 

Antonio, finalizando sua apresentação que ocorreu no mês de setembro, informou que o maior 

contrato da SME é a que se refere ao vale alimentação/ refeição que todos os servidores da SME 

recebem. Que existem pelo menos quatro contratos de grande porte por CRE. Informou ainda 

sobre os gastos com serviços de transportes, ônibus da liberdade, sobre o pagamento das duplas 

regências, metas e prioridades da SME para 2019, ações e despesas. Não havendo mais 

dúvidas a presidente do Conselho agradece a presença do senhor Marco Antonio. E, por nada 

mais haver a registrar, eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, matrícula 11/082831-9, investida 

nas funções de secretária, lavro a presente ata, assinada por mim e pelos Conselheiros na folha 

de presença, em anexo. 

     Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2018.                                                                                                                                     

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 
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