
PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

ATA DA 20ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Aos  vinte  e  seis  dias  do mês  de  março  de  dois  mil  e  nove,  o  Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB procedeu a sua 20ª reunião, 

com a presença do Sr.º Jean Pierre Frivia (Representante dos Pais de Alunos da Educação 

Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino) e Vice-Presidente do Conselho, 

Prof.ª Luiza Dantas Vaz, Prof.ª Lucia Maria Carvalho de Sá, (Representantes da Secretaria 

Municipal  de  Educação),  Prof.ª  Ilka Valéria  Oliveira  dos Santos,  Prof.º  Mauricio  Mendes 

Pinto (Representantes  dos Professores da Educação Básica da Rede Pública do Sistema 

Municipal  de  Ensino),  Sr.ª  Rogelian  da  Silva  Domingos  (Representante  dos  Servidores 

Técnico-Administrativos  das  Escolas  da Rede Pública  do Sistema Municipal  de Ensino), 

Sr.ª Maria Lúcia Ventura (Representante dos Conselhos Tutelares Circunscritos na Área do 

Município do Rio de Janeiro), além da Dr.ª Ângela Arezzo Meireles ( Contadora Geral da 

Contadoria Geral do Município do Rio de Janeiro), Sr.º Geraldo Mattos (Assessor Técnico de 

Planejamento e Orçamento na Secretaria Municipal de Educação), Srª Maria Cecília Ferreira 

(Assessora  da  Coordenadoria  de  Planejamento)  e  Maria  Luiza  Lixa  de  Mendonça 

(Representante da Gerência de Educação de Jovens e Adultos). Iniciou-se a reunião com a 

apresentação  da  Dr.ª  Ângela  Arezzo  Meireles,  Contadora  Geral  da  CGM,  que  após  a 

distribuição de relatório referente a Prestação de Contas do Fundeb/2008 aos presentes, 

explicou  detalhadamente  todos  os  movimentos  financeiros  desta  Prestação,  a  partir  da 

Execução  Orçamentária  descrevendo  as  despesas  elencadas  desde  o  autorizo  até  seu 

pagamento  (item a  item e respectivas  naturezas).   Prosseguindo  falou  sobre  a  Receita 

Arrecadada,  Balanço Orçamentário,  culminando com o Balanço Patrimonial  e Financeiro. 

Explicou-se  a  diferença  existente  entre  saldo  orçamentário  (dotação  –  produto  de 

planejamento) e saldo financeiro (efetiva disponibilidade para o gasto). Falou-se ainda, do 

trabalho realizado em conjunto com a Secretaria  Municipal  de Fazenda,  a Controladoria 

Geral do Município e esta Pasta na gerência destes recursos. Terminou-se a explanação 

com a leitura de um texto inserto no material distribuído. Com a palavra, Srº. Geraldo reforça 

a necessidade de, uma vez apresentada a Prestação de Contas pela Contadoria e, sendo a 

mesma apreciada e aprovada pelo Conselho, seja emitido um parecer final. Houve então 

questionamento por parte da Sr.ª Maria Lucia a respeito da utilização destes recursos na 

ampliação  da  rede  através  de  construções  de  creches/escolas.  Explicou-se  que  o 

planejamento  para  este  fim  sempre  é  realizado  levando-se  em  conta  a  demanda 



apresentada  e  a  demanda real.  Há,  inclusive,  um Edital  sendo elaborado  com vistas  a 

ampliação de convênios a fim de atender a demanda por vagas, em creches, já detectada. 

Para tanto será necessário que as instituições interessadas atendam às exigências legais. 

Sanada  a  questão  anterior,  Sr.º  Geraldo  propõe  que,  em  não  havendo  outros 

questionamentos,  a  Prestação  de  Contas  do  Fundeb/2008  seja  aprovada  através  de 

parecer.  Os  Conselheiros  sugerem  ainda,  que  seja  inserida  na  pauta  bimestral  a 

apresentação  de  documentos  mensais  contábeis,  proposta  acatada  pelos  presentes. 

Prosseguindo,  apresentou-se o novo organograma da Secretaria  Municipal  de Educação 

elaborado a partir de uma revisão estrutural. A seguir, após as devidas apresentações, deu-

se a palavra as Profªs Maria Cecília e Maria Luiza para apresentarem a Prestação de Contas 

do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e 

Adultos – Fazendo Escola. Explicou-se que esta prestação refere-se a resíduos financeiros 

de 2007/2008 do referido programa, que por sua vez,  já está extinto.  Profª  Maria Luiza 

informou que estes recursos foram utilizados na compra de material didático (títulos) para os 

docentes e discentes das unidades escolares do programa Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Com esta aquisição os resíduos financeiros deste programa estão zerados. Propôs-

se  ainda,  que  para  a  próxima  reunião,  seja  convidada  a  Prof.ª  Nazareth  (diretora  da 

E/SUBE/CED)  para  falar  sobre  as  novas  propostas  pedagógicas  da  Coordenadoria  de 

Educação.  Finalizando, a próxima reunião ficou mantida para o dia 28 de abril do ano em 

curso. E, por nada mais haver a declarar, eu, Rosana Costa, matrícula 10/116.148-8, lavro a 

presente ata, que será assinada por mim e pelos Conselheiros na folha de presença, em 

anexo.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2009

Rosana Costa

Matrícula 10/116.148-8


