
  

 

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 dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 119ª reunião ordinária, com a 

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

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

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

Moreira e Joilson Nascimento Moço (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do 

Sistema Municipal de Ensino – 2º titular e 1º suplente), Marise de Fátima Raposo Borges 

(Representante do Conselho Municipal de Educação– titular), Maria de Fátima Cunha 

(Representante da Secretaria Municipal de Educação - titular), Misael Saade Maia 

(Representante do Poder Executivo – suplente) e Sandra Guedes Teixeira (Representante do 

Conselho Tutelar – titular). Justificaram a ausência os conselheiros Marcio da Silva, Nonete 

Barbosa Priscila Fernandes de Oliveira. 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 a apreciação das atas que aconteceram nos meses 

de novembro e dezembro e que foram aprovadas sem ressalvas. E seguida houve o repasse das 

informações aos conselheiros pela secretária Maria Cristina: 1. Convite para palestra sobre o 

FUNDEB no Conselho Municipal de Educação. Ficou acordado que além da secretária Maria 

Cristina e do conselheiro Misael poderão participar quaisquer outros conselheiros; 2. Entrega dos 

calendários escolar e pedagógico 2019; 3. Informe sobre a contratação provisória para AEI. O 

próximo item da pauta foi apresentação pelos professores Maria de Fatima Henriques Pereira e 

Leonardo Confalonieri, da CGSP, Coordenação de Gestão Social de Projetos da SME sobre o 

Plano de Ações Articuladas - PAR, que explicaram do que se tratava o programa, quais os 

objetivos, qual a relação com o Conselho. O PAR consiste em uma estratégia de assistência 

técnica e financeira, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Trata-se 

de uma estratégia para o planejamento plurianual das políticas de educação, onde os municípios 

elaboram plano de trabalho a fim de desenvolver ações que contribuam para a ampliação da 

oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, consequentemente, para o 

aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas 

de ensino. O PAR apresenta indicadores definidos a partir do diagnóstico e planejamento   

 



 

 

consolidados anualmente, para quatro dimensões: gestão educacional; formação de professores, 

dos profissionais de serviço e apoio escolar; práticas pedagógicas e de avaliação, e infraestrutura 

física e recursos pedagógicos. A elaboração do plano é feita em três etapas: diagnóstico da 

situação educacional, elaboração do plano de trabalho e análise técnica. Atualmente estamos no 

período de 2016 a 2019. A professora Maria de Fatima ainda explicou sobre os cursos que o Par 

oferece para as diversas representatividades da Educação inclusive para os Conselheiros do 

Conselho Municipal do FUNDEB. Não havendo mais dúvidas a presidente do Conselho agradece 

a presença da professora Maria de Fatima e do professor Leonardo. A secretária Maria Cristina 

lembra que na próxima reunião teremos a presença do senhor Contador Geral e que será 

fechado o parecer prévio do Conselho sobre as contas públicas da SME em 2018. 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, 16 de janeiro de 2019.                                                                                                                                     

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 
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