
PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

ATA DA 24ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil  e nove,  o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB procedeu a sua 24ª reunião, 

com a presença do Prof.  Nelson de Jesus Gonçalves (Representante dos Diretores das 

Escolas  da  Rede  Pública  do  Sistema Municipal  de  Ensino)  e  Presidente  do  Conselho, 

Prof.ª  Luiza Vaz (Representante da Secretaria Municipal  de Educação),  Sr.º  Jean Pierre 

Fivria (Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica da Rede Pública do Sistema 

Municipal  de  Ensino),  Sr.ª  Léa  Pontes  dos  Santos  (Representante  dos  Estudantes  da 

Educação  Básica  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 do Sr.º Geraldo Mattos (Assessor Técnico de Planejamento e Orçamento 

na Secretaria Municipal de Educação. Iniciou-se a reunião com a leitura e apreciação da 23ª 

Ata que,  submetida à votação,  foi  aprovada pelos presentes.  Prosseguindo,  Prof.ª  Luiza 

apresentou o Sr. Geraldo para falar sobre o PPA (Plano Plurianual). Com a palavra, Sr. 

Geraldo fez uma explanação sobre o que vem a ser o PPA, um planejamento elaborado 

tendo por base a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias (A LDO não se refere a valores 

monetários, mas sim a diretrizes e metas que nortearão o planejamento orçamentário) e 

este, uma vez consolidado pela Secretaria Municipal de Fazenda é levado à Câmara de 

Vereadores para ser discutida e aprovada, se transformando em um Projeto de Lei, cujo 

objetivo é referenciar todo o trabalho, não apenas da Secretaria Municipal de Educação mas 

da  Prefeitura  como  um  todo,  pelos  próximos  04  (quatro)  anos,  ou  seja,  até  2013. 

Atualmente, o Prefeito Eduardo Paes trabalha com o PPA elaborado em época anterior ao 

seu mandato, por isto é de suma importância a aprovação do novo Plano. Sr. Jean Pierre 

questiona se neste planejamento estão previstos recursos para a realização do CONAE 

(Conferência Nacional da Educação). Prof.ª Luiza explica que não existe previsão para este 

fim por ser o CONAE uma conferência que não tem periodicidade nem lugar determinados. 

Sr. Geraldo continua dizendo que a Constituição Federal concede autonomia aos municípios 

para que o planejamento atenda às demandas dos mesmos, dentro de diretrizes gerais e 

específicas: federal e municipal.  Hoje, no planejamento desta pasta, algumas diretrizes são: 

melhoria do IDEB, melhoria da aprendizagem, etc.  Sr.ª Maria Lucia sugere que haja um 

maior  acompanhamento dos recursos do FUNDEB.  Prof.ª  Luiza explica que os mesmos 

estão  disponibilizados,  de  modo  consolidado,  na  página  do  Banco  do  Brasil  (Internet). 



Sr.ª  Maria  Lucia  sugere  então,  um acompanhamento  da  execução  orçamentária  destes 

recursos. Sr. Geraldo explica que para acompanhar esta execução é possível fazer planilhas 

descentralizadas que demonstrem a execução em grandes números. Sr. Jean Pierre diz que 

muitas vezes os pais  querem saber  em que e como são gastos  (quantas  TVs,  áudios-

visuais, etc). Prof.ª Luiza explica que, na Educação, toda a execução orçamentária (todo e 

qualquer gasto com aquisição e serviço), é operacionalizada por 10 (dez) Coordenadorias e 

para cada uma dessas execuções tem uma estrutura montada para este fim. O essencial é 

o  monitoramento.  A  Coordenadoria  de  Planejamento  exerce  este  controle  através  de 

consultorias, o Tribunal de Contas do Município também o faz através das auditorias em 

toda  essa  estrutura  existente.  Retomando  a  questão  do  PPA  da  Educação  (Plano 

Plurianual), Sr. Geraldo expõe os 03 (três) Programas em que se baseia: 01) Modernização 

da  infra-estrutura  da rede  física  que congrega obras,  manutenção  desta  rede e  o  SDP 

(Sistema  Descentralizado  de  Pagamento  –  este,  o  maior  nível  de  descentralização 

municipal); 02) Melhoria da qualidade da educação carioca onde estão concentradas todas 

as  ações  e  atividades  pedagógicas  para  o  avanço  da  mesma  (merenda  escolar, 

capacitação, Escolas do Amanhã, Saúde nas Escolas, Salto de Qualidade, Rio Uma Cidade 

de  Leitores,  etc);  03)  Expansão  da  Educação  Infantil  dando  ênfase  à  ampliação  deste 

atendimento,  principalmente  no  que  diz  respeito  às  creches.  Continua  sua  preleção 

informando que as ações do PPA estão vinculadas a um Programa de Trabalho (PT) no 

orçamento. Estes Programas congregam dotações que permitirão a execução das ações, 

contínuas ou pontuais,  até o atendimento das metas planejadas.  Sr.  Geraldo ressalta  a 

importância dos recursos advindos do FUNDEB, pois se pode transferir as sobras para outro 

ano. Sobre a questão da transparência ratifica que o controle existente é muito rígido apesar 

de  compartimentado,  e  que  o  acompanhamento  orçamentário  dos  fundos  especiais, 

incluindo o nosso, é um ganho enorme. Prof.º Nelson concorda, e diz que neste sentido a 

Educação está à frente. Sr.ª Maria Lucia comunga da mesma opinião, entretanto observa 

que é necessário um maior envolvimento de outras pastas para o bem estar da criança. 

Prof.º Nelson agradece a presença do Sr. Geraldo e confirma que a próxima reunião fica 

mantida para o dia 17 de setembro 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, 25 de agosto de 2009 

Rosana Costa
Matrícula 10/116.148-8


