
  

 

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 quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou reunião extraordinária, com a presença 

dos seguintes membros, designados pelos Decretos “P” Nº 344, de 13 de março de 2018 e "P" Nº 

567 de 12 de agosto de 2019: Alecsandro Amorim Martiniano (Representante dos Diretores das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – suplente), Maria das Graças Oliveira 

Silva e Maria Joselma Brito (Representante 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), Carlos Roberto Moreira (Representante dos Responsáveis 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), Sandra Guedes Teixeira (Representante do Conselho Tutelar – titular), e 

Lúcia de Sousa Bacelos (Representantes do Poder Executivo – titular). A conselheira Maria de 

Fatima Carvalho Mendes Pereira justificou a sua ausência. Contamos com a presença da 

senhora Margaret Fernandes, representante da organização Observatório Social do Brasil e a 

senhora Nereida Diniz Carlos. Secretariando a reunião, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, da 

SME/Coordenadoria de Gestão de Projetos. Após verificar a existência de quórum, iniciou-se a 

reunião com o repasse das informações pela secretária executiva, professora Maria Cristina: 1. O 

Conselho encontra-se regular junto ao FNDE, cópia do relatório emitido pelo FNDE entregue aos 

conselheiros; 2.Retorno do projeto #tôaquiprofessor; 3. Convite do vereador Professor Célio 

Luparelli para audiência da Frente Parlamentar sobre Educação; 4. Apresentação da senhora 

Nereida Diniz, convidada pelo Conselheiro Joilson; 5. Retorno da E/SUBG/CIL sobre a situação 

do CIEP João Mangabeira, obras de infraestrutura reiniciaram e já foram doadas cadeiras e 

mesas; 6. Aprovação da proposta para encaminhar para o Gabinete da SME solicitação de 

resposta sobre as verbas e suas respectivas fontes utilizadas para o Programa Sábado Carioca. 

O próximo item da pauta, apresentação da professora Maria de Fátima Henriques, da 

E/SUBG/CGP, sobre os Programas Federais. A professora Maria de Fatima explicou que o 

FNDE- Fundo Nacional e Desenvolvimento da Educação é uma autarquia, que tem por missão 



“Prestar assistência técnica e financeira e executar ações que contribuam para uma educação de 

qualidade para todos”. As Ações Agregadas estão agrupadas em quatro tipos  

 

 

 

de contas da seguinte forma: PDDE Integral : Mais Educação e Novo Mais Educação; PDDE 

Estrutura: Escola Acessível, e Escolas Sustentáveis; PDDE Qualidade: Mais Alfabetização, 

Ações Emergenciais e Inovação em Educação Conectada) e PDDE BÁSICO. O PDDE 

destina-se às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito 

Federal, às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, 

registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de 

assistência social, que ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da 

educação básica. PAR - Plano de Ações Articuladas Complementa as atividades do FNDE no 

fomento a educação nacional, estimulando os gestores municipais e estaduais a avaliarem suas 

condições estruturais e planejarem suas ações para construir novas escolas e/ou equipá-las. O 

programa Formação pela Escola é um processo de formação continuada, por meio da oferta de 

cursos na modalidade de educação a distância, objetivando contribuir para o fortalecimento da 

atuação dos agentes e parceiros envolvidos com a execução, o monitoramento, a avaliação, a 

prestação de contas e o controle social das ações e programas educacionais financiados pelo 

FNDE. E finalmente, a importância da participação dos Conselhos no Controle Social. Após a 

apresentação, a professora Maria de Fatima esclareceu algumas dúvidas dos conselheiros. E 

não havendo mais perguntas, a professora Maria das Graças, vice-presidente do Conselho, 

agradeceu a sua presença. Ficou acordado que a pauta da próxima reunião versará sobre a 

utilização dos recursos do FUNDEB, provavelmente com o Sr. Marco Antonio, da SMF. Ficou 

acertado também quais as escolas que serão visitadas: EM Andrade Neves, EM Conjunto Praia 

da Bandeira e EM Augusto de Vasconcelos. 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, 4 de setembro de 2019.                                                                                                                                     

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 
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