
 

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

 

ATA DA 36ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

 Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dez, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB procede a sua 36ª reunião, com a presença da 

Prof.ª Luiza Dantas Vaz (Representante da Secretaria Municipal de Educação), dos                      

Prof.ºs Mauricio Mendes Pinto (Presidente do Conselho) e Ilka Valéria Oliveira dos Santos 

(Representantes  dos Professores da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino), Sr.ªs Maria Hermínia Soares e Eliane Dibo do Nascimento (Representantes dos 

Servidores Técnico-Administrativos das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino), da Prof.ª Mariza Lomba (Representante do Conselho Municipal de Educação), além das 

Prof.ªs Hilma Pinto Saliba e Maria Cecília Ferreira (Assessoras da Coordenadoria de 

Planejamento/Captação de Recursos) e do convidado do Conselho Sr.º Flávio Souza de Oliveira 

Representante, ainda não empossado, dos Conselhos Tutelares Circunscritos na Área do 

Município do Rio de Janeiro. Inicia-se a reunião com a palavra do Prof.º Mauricio sobre a 

importância das eleições nos Conselhos Escola-Comunidade e a conseqüente renovação deste 

colegiado, tendo em vista as substituições que se fazem necessárias por conta de motivos 

diversos. Entende, ainda, ser de vital importância que uma das prioridades deste colegiado seja 

resolver a questão do interstício entre as eleições do Conselho Escola-Comunidade e do 

Conselho do FUNDEB que tanto é prejudicial ao seu funcionamento. Prof.ª Ilka concorda com a 

fala do Prof.º Mauricio e espera que a solução para esta demanda esteja próxima para que o 

trabalho deste Conselho ocorra de modo eficiente. Neste momento há um discurso sobre a 

responsabilidade que investe tanto os antigos quanto os novos conselheiros sobre o trabalho a 

ser realizado e a necessidade de que todos estejam imbuídos de sua cota de participação e 

envolvimento. Prosseguindo, Prof.º Mauricio apresenta as Prof.ªs Hilma e Maria Cecília que foram 

convidadas para falar sobre a transferência de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) em atendimento a Resolução CD/FNDE N.º19 de 13 de julho de 2010 que 

objetiva a recuperação da rede física escolar pública do município do Rio de Janeiro. Prof.ª Hilma 

explica que estes recursos têm por finalidade atender as unidades escolares que foram afetadas 

por enchentes e/ou transtornos metereológicos. Esclarece que a partir de critérios estabelecidos 

na Resolução do FNDE e de reuniões com a Coordenadoria de Infraestrutura, Coordenadoria de 

Planejamento/Orçamento ambas da Secretaria Municipal de Educação e com a participação 

indireta da RIOURBE da Secretaria Municipal de Obras que trabalha em conjunto com a 

Coordenadoria de Infraestrutura foi elaborado um plano estratégico de aplicação destes recursos 

e selecionadas as unidades escolares que serão contempladas para atendimento de suas 

demandas. A seguir, apresenta verbalmente a relação destas escolas, detalhes do plano e 



execução do mesmo e observa que a prestação de contas dos recursos oriundos do Programa 

FNDE, Resolução CD/FNDE N.º19 de 13 de julho de 2010, será de responsabilidade deste 

colegiado que aprovará ou não o que foi delineado. Reforça que o objetivo maior deste trabalho é 

sempre a melhoria do ensino através da adequação do espaço escolar. Informa, ainda, que a 

Secretaria de Educação Básica, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

disponibiliza através do FNDE recursos que já vêm distribuídos a saber: 60% capital 

(construções e reformas) e 40% custeio (pequenos consertos). Prof.º Mauricio questiona se pode 

incluir outras escolas nesta relação. Prof.ª Luiza lembra que tanto o processo de escolha das 

unidades escolares como o planejamento foram bastante criteriosos, levando-se em conta as 

prioridades da rede e a Resolução do FNDE. Prof.ª Hilma pergunta, então, se os conselheiros 

aprovam o que lhes foi apresentado com o compromisso de acompanhar a execução 

orçamentária. Prof.ª Luiza explica como estes recursos chegam e a importância de se 

acompanhar a execução financeira Prof.ª Ilka, então, aproveita para lembrar a importância do 

trabalho realizado por este conselho e da responsabilidade de todos. É consenso de todos os 

presentes a necessidade de maior qualificação dos conselheiros para que o trabalho seja 

realizado com eficácia. Sugere-se que haja também o acompanhamento da execução físico-

orçamentária em parceria com a Coordenadoria de Infraestrutura e a RIOURBE (parte física) e a 

este colegiado quanto à parte financeira. Prof.ª Ilka quer saber se existe a possibilidade de inserir 

outras escolas neste planejamento, se houver sobras de recursos. Responde-se que até pode 

haver sobras de recursos, mas é uma possibilidade remota. Após as dúvidas sanadas, o 

conselho resolve por unanimidade acatar o plano proposto. Sr.ª Maria Hermínia questiona como 

será realizado o acompanhamento físico. É explicado que as vistorias nas unidades escolares 

serão feitas pelas Coordenadorias Regionais de Educação, Coordenadoria de Infraestrutura e 

pela RIOURBE, neste último caso, quando se tratar de obras maiores. Prof.º Maurício sugere 

confeccionar uma planilha consolidada para melhor acompanhamento orçamentário, o que é 

acatado por todos. Após os agradecimentos, as Prof.ªs Hilma e Maria Cecília se retiram da 

reunião, não sem antes se colocarem à disposição do colegiado para quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessários. Prof.° Mauricio apresenta o Sr.º Flavio (Conselho Tutelar) que 

assiste à reunião atendendo a um convite deste conselho,  e explica em poucas palavras  sobre 

o funcionamento do mesmo. Prof.ª Luiza sugere que para a próxima reunião seja trazida à pauta 

a proposta para mudança do calendário de eleição deste conselho para que coincida com a 

eleição dos Conselhos Escola-Comunidade, sendo acatado por todos os presentes. 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, 18 de agosto de 2010  
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