
  

 

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 dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 124ª reunião ordinária, com a 

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

Maria de Fátima Carvalho Mendes Pereira e Alecsandro Amorim Martiniano (Representantes dos 

Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular e suplente – 

aguardando publicação), Maria Joselma Brito (Representante dos Professores das Escolas da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – suplente - aguardando publicação), Jalmir 

Gomes Ribeiro da Silva (Representante dos Servidores das Escolas da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – titular), Joilson Nascimento Moço e Priscila Fernandes de Oliveira 

(Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 1º e 2º 

suplente), Marise de Fátima Raposo Borges (Representante do Conselho da SME – titular), Maria 

de Fátima Cunha (Representante da SME – titular) e Lúcia Bacelo e Misael Saade Maia 

(Representante do Poder Executivo – titular – aguardando publicação e suplente). Justificaram a 

ausência os conselheiros Maria das Graças Oliveira, Patricia Alexandre, Marcio da Silva, Carlos 

Roberto Moreira e Sandra Guedes. Contamos com a presença da senhora Leila Margarete 

Minuzzi Pariz, representante da organização Observatório Social do Brasil, e da aluna 

Mauriciceia Soares da Rocha, do CREJA-Maré. Secretariando a reunião, a professora Maria 

Cristina L. Kohn que apresentou os novos conselheiros, que estão aguardando publicação em 

Diário Oficial: Maria de Fátima Carvalho Mendes Pereira, Alecsandro Amorim Martiniano e Maria 

Joselma Brito. tar tomando as providências cabíveis para suprir as vacâncias apresentadas. Após 

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

ao mês de abril que foi aprovada sem ressalvas. Contamos com a presença da senhora Leila 

Margarete Minuzzi Pariz, representante da organização Observatório Social do Brasil. E seguida 

houve o repasse das informações sobre o cartão Riocard que os conselheiros recebem e o 

convite para apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, composta por alunos da Rede 

Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, no Teatro de Câmara da Cidade das Artes. Em 

seguida contamos com a presença da professora Marialva Machado da Silva, da Coordenadoria 

de Matricula e Censo Escolar, que repassou informações sobre o Censo escolar. Explicou que 

atualmente os dados das unidades escolares são preenchidos on-line, no sistema do Ministério 

da Educação chamado de Educacenso. O sistema permite obter dados individualizados de cada 

estudante, professor, turma e escola dos 5000 municípios do país (aproximadamente), tanto das  



 

 

 

redes públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada. O sistema permite 

coletar a carga horária dos profissionais de magistério, turmas sem regentes e duplicidade de 

matrícula, como exemplo: uma criança que veio transferida de São Paulo para o Rio de Janeiro e 

que ainda não desvinculou sua matrícula será apontada pelo sistema nos dois municípios. A data 

de corte é única para todo o Brasil, que este ano será no dia 29 de maio. A periocidade é anual. A 

partir dos dados do Educacenso, é planejada a distribuição de recursos para alimentação, 

transporte escolar e livros didáticos, entre outros. Essas informações são importantes no 

momento de se planejar as ações que se deseja para atingir a qualidade da Educação. A 

professora Marialva distribuiu uma cartilha criada pelo INEP com as orientações sobre o Censo 

Escolar para os Conselhos Municipais do FUNDEB. Apresentou as etapas do processo do Censo 

Escolar. Explicou sobre o Sistema de Gestão Acadêmica do Município do Rio de Janeiro, SGA, 

que migra as informações para o Educacenso. Após responder às perguntas dos conselheiros e 

não havendo novas perguntas, a presidente do Conselho, a senhora Marise agradeceu a 

presença da Professora Marialva. 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, 9 de maio de 2019.   

                                             Maria Cristina Lautenschlager Kohn 
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