
PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

ATA DA 7ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO 
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e sete, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB procedeu a sua 

7ª reunião, com a presença do Prof. Nelson de Jesus Gonçalves, Presidente do 

Conselho,  Sr.  Jean Pierre  Fivria,  Vice-Presidente  do  Conselho,  Profª  Luiza 

Dantas Vaz, Profª Lucia Maria Carvalho de Sá (Representantes da Secretaria 

Municipal de Educação), Prof Carlos Eduardo de Oliveira (Representante  dos 

Professores da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino), Profª Eliane Ferreira Silva (Representante dos Diretores das Escolas 

da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino),  Srª Maristela de Moraes da 

Silva (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), Srª Ana Lúcia Ferreira da Silva 

Souza,  Srª  Margarete  Fernandes  de  Moura  (Representantes  dos  Pais  de 

Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), 

Ana Paula Soares de Melo, Adriana Daisy Dalbem, José Nilton Pereira da Silva 

(Representantes  dos  Estudantes  da  Educação  Básica  da  Rede  Pública  do 

Sistema  Municipal  de  Ensino),  Maria  das  Graças  Abreu  de  Araújo 

(Representante dos Conselhos Tutelares Circunscritos na Área do Município do 

Rio de Janeiro).   Inicialmente,  o  Sr.  Jean convidou os membros a fazerem 

visita a uma  cozinha industrial, no local em que trabalha, onde é realizado um 

serviço bastante interessante.  Em atenção à proposta ora apresentada, o Prof 

Nelson ressaltou que não considera pertinente às ações do Conselho, sendo 

sugerido pela Srª Ana Lúcia levar a proposta a outro Conselho, onde teria um 

foco  maior.    A  Profª  Luiza  sugeriu  que  a  proposta  seja  apresentada  ao 

Conselho de Diretores, por considerar importante para os alunos, que terão 

oportunidade de conhecer mais uma opção de emprego.  Em prosseguimento, 

sob a presidência do Prof. Nelson,  foi lida e submetida à votação a Ata da 6ª 



Sessão do Conselho, sendo aprovada pelos presentes.  Nesta ocasião, o Prof 

Nelson informou que, por falta de oportunidade, ainda não conversou com a 

Secretária  a  respeito  do  tempo  dos  mandatos  dos  Conselhos,  questão 

discutida na reunião anterior.   Em seguida, atendendo à solicitação oriunda do 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro -TCMRJ, foi dada ciência ao 

colegiado do Relatório  de Acompanhamento da  Execução Orçamentária  do 

FUNDEB, realizado pela Secretaria de Controle Externo – CAD, relativo ao 

período  de  janeiro  a  abril  de  2007,  encaminhado  através  do  Ofício  Nº 

TCM/GPA/SES/077/03442/2007 de 28 de novembro de 2007.   A Profª Luiza 

explicou  que  o  TCMRJ  faz  duas  vezes  por  ano  auditoria,  tanto  no  Órgão 

Central  quanto  nas  Coordenadorias.   Mencionou  que  o  controle  interno  é 

exercido pela Controladoria Geral do Município – CGM e o controle externo é 

exercido pelo TCMRJ, e que  esses órgãos abordam questões concernentes à 

receita  e  despesa  e,  às  vezes,  fazem  recomendações.   O  Prof  Carlos 

perguntou se poderiam distribuir cópia do documento,  sendo esclarecido pela 

Profª  Lúcia  que,  às  vezes,  eles  disponibilizam  através  do  site  do  TCMRJ, 

entretanto,  quando isso não ocorre,  não é possível  dar  publicidade.   Nesta 

ocasião, informou o site do TCMRJ – www.tcm.rj.gov.br.  Ao término da leitura 

de  tal  documento,  a  Profª  Lúcia  propôs  uma  apresentação  de  como  é 

executado  o  gasto  do  dinheiro  público.   A  Profª  Eliane  questionou  se  o 

Conselho  é  soberano  para  decidir  algumas  questões  e  o  Prof  Carlos, 

questionou,  também,  se  haveria  um  pagamento  por  conta  da  sobra  dos 

recursos do FUNDEB.   A Profª Luiza  fez menção ao Decreto nº 28.807 de 10 

de dezembro de 2007, que institui a Gratificação de Equivalência do valor da 

hora aula para os professores, acrescentando que essa foi uma reivindicação 

da Profª Sonia Constantim, membro do 2º mandato do Conselho do FUNDEF. 

Em  continuidade,  a  Profª  Lúcia  sugeriu  a  leitura  da  Revista  do  TCMRJ, 

referente  ao  mês  de  setembro  de  2007,  que  apresenta  uma  matéria 

interessante sobre  o FUNDEB,  escrita  por  Alexandre de Azevedo Teshima, 

Contador  da  Coordenadoria  de  Auditoria  e  Desenvolvimento  –  CAD e,  na 

ocasião,  teceu  elogios  a  ele  e  toda  sua equipe  pelo  trabalho  realizado  no 

TCMRJ.   Em prosseguimento,  foram distribuídos os  seguintes  documentos: 

Planilha – “Distribuição dos municípios por grupos de habitantes no Brasil – 

2005”  –  Fonte:  IBGE/DPE/COPIS  (SME  –  MOV.  00/07);   Planilha  – 



“Distribuição dos municípios por grupos de habitantes no Brasil – 2005 – IBGE 

– Estimativa 2005”;  documento – “A SME em números” e a forma final do 

Regimento Interno, elaborado pelo Colegiado.  Em seguida, considerando o 

término das atividades do ano em curso, houve uma confraternização do grupo. 

Finalizando,  a  próxima reunião foi  agendada para o dia  28 de fevereiro  de 

2008, às 10 horas, na sala 350 da SME.  E, por nada mais haver a declarar, eu, 

Rosangela Lourenço Martins, matrícula 12/124834-3, lavro a presente ata, que 

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


