
 
PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

ATA DA 9ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO 
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e oito, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB procedeu a sua 

9ª  reunião,  com  a  presença  do  Sr.  Jean  Pierre  Fivria,  Vice-Presidente  do 

Conselho, da Profª Lucia Maria Carvalho de Sá (Representante da Secretaria 

Municipal  de Educação),  Profª  Ilka Valéria  Oliveira  dos Santos,  Prof  Carlos 

Eduardo de Oliveira (Representantes  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 (Representante 

dos Pais de Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal 

de  Ensino),  Srª  Adriana  Daisy  Dalbem,  José  Nilton  Pereira  da  Silva 

(Representantes  dos  Estudantes  da  Educação  Básica  da  Rede  Pública  do 

Sistema  Municipal  de  Ensino),  Sr.  Luiz  Eduardo  Cortez  Diniz  Rocha  Lima 

(Representante  do  Conselho  Municipal  de  Educação  da  Cidade  do  Rio  de 

Janeiro),  além da  Profª Hilma Pinto Saliba, Assessora da E/ATP, Profª Maria 

Cecilia Ferreira, Assessora da E/ATP, Profª Flora Prata Machado, Supervisora 

de Projetos/ Programa de Educação de Jovens e Adultos – PEJA e Profª  Maria 

Luiza Lixa de Mendonça, Elemento da Equipe do PEJA.  Preliminarmente, sob 

a Presidência do Sr. Jean Pierre Fivria, foi lida e submetida à votação a Ata da 

8ª  Sessão  do  Conselho,  sendo  aprovada  pelos  presentes.   Em  seguida, 

visando dar cumprimento à Resolução CD/FNDE nº 43 de 10/09/07 que, no 

item III  do artigo 3º atribui ao Conselho a responsabilidade de acompanhar, 

analisar e encaminhar a Prestação de Contas do Programa Nacional de Apoio 

ao Transporte do Escolar- PNATE, o Conselho contou com a presença da Profª 



Hilma Saliba para prestar as devidas explicações concernentes à Prestação de 

Contas do referido programa.  A Profª  Hilma esclareceu que o programa é 

destinado  às  escolas  rurais  e,  segundo  o  Instituto  Pereira  Passos,  órgão 

vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo, de acordo com a Lei Orgânica 

do Município  do RJ,  não existe  área rural  nesta municipalidade.   Informou, 

também, que o montante recebido, no valor de R$ 128.876,64 (cento e vinte e 

oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), foi 

devolvido  ao  FNDE  em  01/06/07,  acrescido  de  R$  70,14  (setenta  reais  e 

quatorze  centavos),  relativos  ao  rendimento  da  aplicação  financeira.   Em 

continuidade, o Sr. Luiz Eduardo solicitou que seja traçado um paralelo das 

ações realizadas em relação aos recursos recebidos nos anos 2006-FUNDEF e 

2007-FUNDEB.  A Profª Lúcia sugeriu  a participação, na próxima reunião, de 

um técnico da SME para apresentar os referidos dados.   Em prosseguimento, 

foi  distribuída cópia do Ofício  SME nº  191 de 21/02/08,  que encaminha os 

documentos relativos à Prestação de Contas do PNATE, sendo analisados pelo 

colegiado.   Em seguida, o Sr. Jean solicitou que as representantes do PEJA 

falassem sobre  o  trabalho  que  vem sendo realizado no  referido  Programa, 

antes da apresentação da Prestação de Contas.  A Profª Flora disse que é um 

prazer  estar a frente do trabalho do PEJA, ressaltando que,  inicialmente,  o 

atendimento era para os jovens na faixa etária de 14 a 20 anos, privilegiando a 

alfabetização.  Hoje, o atendimento direciona-se para pessoas de 14 anos ou 

mais, sem limite de idade.   Mencionou que o EJA é uma das modalidade do 

Ensino  Fundamental  e  que,  no  município,  recebeu  a  nomenclatura  PEJA 

(Programa  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos),  cujo  funcionamento  é 

prioritariamente  noturno,  com  poucas  escolas  com  atendimento  diurno. 

Mencionou que, na Rede, 125 escolas  funcionam com o Programa, além do 

Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos – CREJA, situado na 

Rua da Conceição nº 74 – Centro -RJ, com atendimento no horário de 7 horas 

às 22 horas.  Explicou que, inicialmente, o repasse dos recursos destinados ao 

PEJA dependia de aprovação prévia de projetos e, posteriormente, o repasse 

passou a ser realizado diretamente por intermédio da Fonte de Recursos 113, 

sinalizadas pelo FNDE as ações nas quais poderia ser aplicado.   Mencionou 

que  o  crescimento  do  Programa  foi  bastante  significativo,  entretanto,  para 

atender  a  demanda,  há  necessidade  de  um  crescimento  ainda  maior. 



Prosseguindo, a Profª Maria Luiza Lixa iniciou a explanação da Prestação de 

Contas.  Explicou que o PEJA I corresponde ao período da antiga 1ª à 4ª série, 

e o PEJA II corresponde  ao período da antiga 5ª à 8ª série, seguindo, ambos, 

o  pressuposto  de  um  ensino  não  seriado,  em  blocos  e  progressivo,  cuja 

metodologia aplicada é bem diferenciada da escola convencional.  Ressaltou 

que  para  a  administração  dos  recursos  são  levadas  em  consideração  as 

necessidades  do  campo.   Na  oportunidade,  foi  mostrado  aos  membros  do 

Conselho o material  adquirido,  composto de 4(quatro) cadernos, enfocando, 

principalmente, a  leitura e a escrita,  visando o atendimento aos 1º e 2º Ciclos 

de  Formação.   Informou  que  a  aquisição  deste  material  foi  realizada 

diretamente de empresa privada, sendo esclarecido pela Profª Lúcia que a  Lei 

nº  8666/93  de  21  de  junho  de  1993  permite  a  dispensa  de  licitação  para 

aquisição de livros.  Em seguida, a Profª Eliane questionou quanto à forma de 

escolha do material, sendo esclarecido pela Profª Flora que a equipe do PEJA, 

juntamente, com os professores regentes desta modalidade decidem as ações. 

Mencionou que foi realizado Seminário, cujo objetivo principal foi apresentar o 

material para discussão com o grupo.  A Profª Eliane sugeriu o uso coletivo de 

material, tendo em vista a rotatividade dos alunos.  A Profª Flora explicou que 

foi  efetuada  compra  de   material  básico  para  os  alunos  pela  Fonte  113, 

entretanto,  este  ano,  não  foi  possível  comprar  para  os  professores. 

Continuando, falou do Curso de especialização para os professores, realizado 

pela  Universidade  Estácio  de  Sá.   Ressaltou  que  a  proposta  do  curso  foi 

aprovada pelo  Conselho  Nacional  de  Educação,  e  os  professores  cursistas 

tiveram que apresentar monografia com 2 cópias, sendo uma para a biblioteca 

da  Universidade  e  a  outra  para  a  SME,  que  disponibilizará  na  internet. 

Explicou como ocorreu processo de seleção dos cursistas e teceu comentários 

sobre as monografias.   A Profª Maria Luiza Lixa informou que uma equipe 

composta por 12 (doze) pessoas está dando conhecimento das monografias 

aos professores.  A Profª Ilka elogiou o  trabalho da equipe e o fato de estarem 

disponibilizando as monografias na internet, facilitando, dessa forma, o acesso 

aos  professores.   Em prosseguimento,  a  Profª  Cecília  falou  sobre  a  parte 

financeira, apresentando quadros com todos os valores pagos, explicando que, 

após  análise  dos  referidos  documentos,  há  necessidade  de  emissão  de 

Parecer do colegiado.  Após análise das Prestações de Contas apresentadas, 



os  membros  redigiram  parecer  favorável  a  ser  encaminhado  ao  FNDE. 

Finalizando, o Sr. Jean teceu elogios e agradeceu a presença do grupo.  Por 

solicitação da Profª Ilka, as reuniões irão se alternar entre as 3ªs e 5ªs  feiras, 

ficando a  próxima reunião agendada para o dia 06 de maio do ano em curso, 

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.


