
  

 

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 treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 121ª reunião ordinária, com a 

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

Renata Seabra Garrão (Representante dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – suplente), Jalmir Gomes Ribeiro da Silva (Representante dos Servidores 

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), Marcio da Silva e Carlos Roberto Moreira (Representantes dos Responsáveis 

da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 1º e 2º titulares), Marise de Fátima Raposo 

Borges (Representante do Conselho Municipal de Educação– titular). Justificaram a ausência os 

conselheiros Aparecida da Silva Gonçalves, Thais Souza Coutinho Fontes, Joilson Nascimento 

Moço, Priscila Fernandes de Oliveira, Nonete Barbosa, Maria de Fatima Cunha, Claudia Real 

Gavazzi, Sandra Guedes, Claudia Maria Ferreira Villares e Misael Saade. Secretariando a 

reunião, a professora Maria Cristina L. Kohn. Contamos com a presença professora Janaína 

Borges Ramos Rodrigues, Assistente da Coordenadoria de Gestão de Projetos  Após verificar a 

existência de quórum, iniciou-se a reunião ordinária com a apreciação da ata relativa ao mês de 

fevereiro que foi aprovada sem ressalvas. E seguida houve o repasse das informações aos 

conselheiros pela secretária Maria Cristina: 1.  O conselheiro Marcio que estava em dúvida 

quanto à continuidade do mandato, resolveu permanecer até o final do mandato. Estamos 

aguardando a E/SUBG/CIG reunir-se com os representantes de CEC e Grêmio para retirada dos 

novos representantes. 2. Repasse sobreas ações na E.M. Francis Hime: já está em processo de 

licitação à reconstrução do muro e a COMLURB já foi acionada para poda das árvores no quintal 

do morador vizinho que prejudicava o espaço escolar; 3. Convocação dos professores do 

Concurso/92 e a realização do concurso para Professores Adjuntos de Educação Infantil. O 

próximo item da reunião foi a apresentação dos cursos oferecidos pelo programa do FNDE 

“Formação pela Escola” pela professora Maria de Fatima Henriques, da E/SUBG/CGP, que 

explica que o programa é de formação continuada, na modalidade a distância, que tem por 

objetivo contribuir para o fortalecimento da atuação de todos os envolvidos com a execução, o 

monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas e ações 

educacionais financiados pelo FNDE. Destina-se a quaisquer cidadãos, assim como membros do  



 

 

 

 

comitê local do Plano de Ações Articuladas (PAR) e dos conselhos de controle social da 

educação (Conselho Municipal de Educação – CMM; Conselho Escolar – CE; Conselho de 

Alimentação Escolar – CAE; Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – 

CACS/Fundeb). O primeiro curso oferecido é “Competências Básicas”. A professora Maria de 

Fatima explicou também a dinâmica do curso, uma vez tratar-se de modalidade à distância. Com 

as dúvidas esclarecidas, a presidente Marise agradeceu a presença da professora Maria de 

Fátima. Em seguida o conselho deliberou o sobre o cronograma de visitas. Ficou acordado que 

no dia 27 de março, serão visitadas as unidades escolares da E/7ª CRE: Francis Hime e EDI 

Leila Diniz. Os conselheiros sugeriram que na próxima reunião fosse convidado algum 

representante da SME para falar sobre contrato de “controlador de acesso” e a questão da “rota 

de fuga”- segurança, que está sendo apresentado nas CRE. 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, 13 de março de 2019.    

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 
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