
  

 

PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

FUNDEB 

ATA DO ENCONTRO TÉCNICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou um encontro técnico devido à falta de 

quórum. Compareceram os seguintes membros, designados por Decreto “P” Nº 344, de 13 de 

março de 2018: Maria de Fátima Mendes Pereira e Alecsandro Amorim Martiniano 

(Representantes dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 

titular e suplente), Maria das Graças Oliveira Silva e Maria Joselma Brito (Representantes dos 

Professores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular e suplente), 

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

Sistema Municipal de Ensino – titular), Misael Saade Maia (Representante do Poder Executivo – 

suplente). Secretariando a reunião, a professora Maria Cristina L. Kohn que após constatar a falta 

de quórum, iniciou o encontro técnico com repasse de informações. A professora Maria Cristina 

relembra aos conselheiros que apesar das reuniões serem de cunho democrático e transparente, 

quaisquer postagens nas páginas particulares dos conselheiros das redes sociais, não poderão 

acontecer sem as devidas autorizações de todos os envolvidos e, existe a divulgação nas 

páginas da SME, na Internet. Conforme acordado na reunião anterior, elenca que ao longo do 

ano de 2019, aconteceu quatorze reuniões: nove reuniões ordinárias, uma reunião extraordinária, 

quatro encontros técnicos. Quatro Audiências Públicas: duas sobre orçamento e duas junto a 

Frente Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Seis visitas às unidades escolares e 

duas mudanças de conselheiros: nos segmentos Diretor, Professor e Aluno. Como sugestão no 

planejamento de 2020, que se amplie o número de visitas, de preferência que se façam duas 

escolas por CRE, porém com critérios e objetivos bem definidos, com uma pauta estabelecida e 

que o grupo se reúna antes para firmarem o roteiro. Afinal todos ganham com as visitas, pois o 

objetivo principal sempre é o acompanhamento e o controle social por parte do Conselho. Para a 

próxima reunião a pauta será o fechamento da parte orçamentária, antes da apresentação por 

parte da CGM em fevereiro. E por nada mais haver a registrar, eu, Maria Cristina Lautenschlager 

Kohn, matrícula 11/082831-9, investida nas funções de secretária, lavro o registro do encontro, 

assinado por mim e pelos Conselheiros na folha de presença, em anexo.    

                                                Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019.   

                                             Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

matrícula 11/082831-9                 

 


