
  

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

ATA DA 47ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

SOCIAL DO FUNDEB  

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e onze, o Conselho Municipal de Acompanhamento 

e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 47ª reunião com a presença dos conselheiros Sr.º Geraldo 

Mattos (Representante do Poder Executivo Municipal), da Sr.ª Ilma dos Santos (Representante dos 

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

Sr.º Silvio Delamar Soares Winovski, da Sr.ª Rosângela da Costa Kelly (Representantes dos Pais de 

Alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino), do Sr.º Jalmir Gomes Ribeiro da Silva, 

da Sr.ª Sandra Lúcia das Mercês Burgos (Representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de 

Educação do Rio de Janeiro – Segmento Funcionário), e do Sr.º Jaime Pereira de Souza Junior 

(Representante dos Conselhos Tutelares Circunscritos na Área do Município do Rio de Janeiro)  e Vice-Presidente 

do Conselho. Inicia-se a reunião do conselho com a apresentação das alterações propostas no Regimento 

Interno. Após breve debate sobre o tema, os presentes decidem aprovar o que lhes é exposto. 

Prosseguindo, há um debate sobre a necessidade da prorrogação de mandato, uma vez que este 

colegiado entende ser imperioso acabar com o interstício de tempo existente entre os mandatos do 

Conselho do Fundeb e dos Conselhos Escola–Comunidade. Sr.º Silvio pergunta se a RIOURBE já 

respondeu aos questionamentos feitos na última sessão ordinária do conselho sobre as irregularidades 

verificadas na E. M José Veríssimo em relação às obras. Sr.º Jaime sugere que se convide o engenheiro 

responsável pela obra para sanar as questões levantadas. Retomando o tema sobre as alterações 

propostas sobre o Regimento Interno, Sr.ª Ilma pergunta se apesar de aprovada pelo conselho, estas 

alterações terão que referendadas. Sr.º Geraldo entende que a simples aprovação por parte do colegiado 

não produz efeitos legais para fins de aplicação do novo Regimento. Ele julga ser necessário validar o ato 

através de publicação pelo gabinete da Sr.ª Secretária. Sr.º Silvio comenta sobre sua experiência, como 

ouvinte, no Conselho do Fundeb do Estado e fala da impressão positiva que teve em relação àquele 

colegiado. A seguir, mostra os documentos contábeis referentes àquele Conselho e explica que lá as 

informações são disponibilizadas em tempo real, uma vez que, os demonstrativos financeiros, extratos 

bancários e outros traduzem a realidade atual. Entende, inclusive, que o tratamento que os conselheiros 

do Estado recebem é bem diferente do que é recebido pelos conselheiros municipais, principalmente no 

que diz respeito à disponibilização das informações. Sr.º Geraldo explica que o perfil do conselho do 

Estado é diferente do conselho municipal, pois no Estado a composição do Fundeb é mais técnica, 

enfatizando que a representatividade da sociedade civil é menor lá. Sr.º Jaime lembra que, ficou de ser 

disponibilizado para este conselho os balancetes mensais orçamentários/financeiro. Sr.º Silvio questiona 

como as Coordenadorias identificam a FT 142 em sua despesas. Sr.º Geraldo responde que o orçamento 

é distribuído por 12 (doze) unidades orçamentárias: Nível Central, Conselho Municipal de Educação e as 



10 (dez) Coordenadorias Regionais de Educação e que todas identificam a origem dos recursos 

recebidos. Sr.º Silvio enfatiza a relevância que este conselho tem e a grande responsabilidade que está 

atrelada às sua atribuições. Sr.ª Ilma levanta a importância de se falar sobre o Censo Escolar, uma vez 

que, entende ser necessário este entendimento do tema pois a distribuição dos recursos federais se 

concentra na realidade destes resultados. Sr.º Jaime sugere, que se convide o técnico para falar ao 

conselho sobre este assunto. Sr.ªs Ilma e Rosângela acham que esta visita não cabe na próxima reunião. 

Este não é o entendimento dos demais que decidem manter o convite à Prof.ª Cicília Guida, que coordena 

esta parte. Sr. º Jaime pensa ser indispensável solicitar a quem de direito a pessoa que substituirá a 

secretária em exercício que se desligará deste colegiado em setembro próximo, para que não haja 

prejuízo no andamento administrativo. Quase ao término da sessão, Sr.º Silvio solicita incluir o calendário 

das reuniões do colegiado no link do conselho no sítio da Secretaria Municipal de Educação. Ratifica-se 

convidar o engenheiro da RIOURBE responsável pela obra na E. M José Veríssimo e a Prof.ª Cicília Guida 

para o próximo encontro. Finalizando, as próximas reuniões ficam marcadas para os dias 30 de agosto e 

19 de setembro, às 11 horas. E, por nada mais haver a registrar, eu, Rosana Costa, matrícula 10/116.148-

8, revestido das funções de secretário da reunião, lavro a presente ata, que será assinada por mim e pelos 

Conselheiros na folha de presença, em anexo. 

 

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2011 
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