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

ATA DA 27ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e nove, o Conselho Municipal  de 

Acompanhamento  e  Controle  Social  do  FUNDEB  procedeu  a  sua  27ª  reunião,  com  a 

presença da Prof.ª  Luiza Vaz (Representante da Secretaria Municipal  de Educação),  do 

Prof.º  Mauricio  Mendes  (Representante  dos  Professores  da Educação  Básica  da Rede 

Pública do Sistema Municipal de Ensino), do Sr.º Jean Pierre Fivria (Representante dos Pais 

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

Sr.ª Lidiane dos Santos Ferreira  (Representante dos Estudantes da Educação Básica da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino). Iniciou-se a reunião com a leitura da 26ª Ata 

que,  submetida  à  votação,  foi  aprovada  pelos  presentes.  Prosseguindo,  foi  discutida  a 

ausência  constante  de  alguns  conselheiros  nas  reuniões,  o  que  vem  ocasionando 

transtornos, lembrando que o envolvimento e a participação de todos são fundamentais para 

um trabalho de qualidade. Foi decidido, ainda, que deverá ser encaminhada uma carta aos 

ausentes para ratificar o compromisso assumido com este Conselho e convocá-los para a 

próxima reunião, uma vez que, por falta de quórum, não foi possível realizar a eleição de 

presidente e vice deste colegiado.  Levantou-se a questão do encerramento do exercício 

financeiro.  Prof.ª  Luiza  explica  que  através  de  Decreto  são  determinados  critérios  e 

procedimentos para o término do Exercício Financeiro. Prof.º Maurício tem dúvidas sobre a 

necessidade  do fechamento  da execução  orçamentária.  Prof.ª  Luiza  esclarece  que este 

fechamento é necessário para que se faça o controle contábil, tendo em vista, a Prestação 

de  Contas  de  Gestão  a  ser  encaminhada  aos  órgãos  de  controle.  Cabe  informar  que 

existem outros órgãos de controle sobre as contas da prefeitura, a saber: Controle Interno 

exercido  pela  Controladoria  Geral  do  Município  (CGM)  e  Controle  Externo  através  do 

Tribunal  de  Contas  do  Município  (TCM)  e  de  Conselhos  como  o  FUNDEB  e  o  CEC 

(Conselho  Escola  Comunidade).  Vale  lembrar  que  a  Secretaria  Municipal  de  Educação 

conta  também  com  a  equipe  de  orçamento  da  Coordenadoria  de  Planejamento  que  é 

responsável  pelo  acompanhamento  permanente e contínuo da execução orçamentária  e 

financeira. Prof.ª Luiza agradece a presença de todos e confirma que a próxima reunião fica 

mantida para o dia 24 de fevereiro do ano de 2010. 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, 10 de dezembro de 2009 

Rosana Costa
Matrícula 10/116.148-8


