
  

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

ATA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 62ª reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes membros, designados por Decreto “P” Nº 032, de 16 de janeiro de 2012, 

publicado no Diário Oficial do Município de 17 de janeiro de 2012: Niverton de Azevedo Antunes 

(Representante dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), 

Sonia Maria Constantin Garcia das Neves (Representante dos Professores da Educação Básica 

da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), Antonio José da Silva (Representante dos 

Alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino – titular), Sérgio Sodré 

Peçanha e Sandra Dias Pereira, Joselito Ferreira de Campos Lima e Vânia Cristina de Oliveira 

(Representantes dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – titulares e suplentes 

respectivamente), Ana Maria Gomes Cezar (Representante do Conselho Municipal de Educação 

– titular), Eunice de Moura Mattos (Representante da Secretaria Municipal de Educação – 

suplente), Telma Luzemi de Paula Souza (Representante SEPE - segmento Servidor) e Misael 

Saade Maia e Marlene Puerta Coelho (Representantes do Poder Executivo Municipal – titular e 

suplente). Justificaram a ausência na presente reunião, as conselheiras Marta Ferreira Loureiro e 

Ana Celeste Vasconcellos Reis Moraes. Fica registrado que a conselheira Telma havia justificado 

sua ausência na reunião do dia 09 de janeiro. Secretariando a reunião, Maria Cristina 

Lautenschlager Kohn, da SME/Coordenadoria de Planejamento. Após verificar a existência de 

quórum, o presidente do Conselho, prof. Niverton, deu por iniciada a reunião procedendo a leitura 

da 60ª ata, última reunião ordinária de 2012. Em seguida o conselheiro Misael procedeu a leitura 

da 61ª ata, reunião do dia 9 de janeiro de 2013. As duas atas foram analisadas e aprovadas sem 

ressalvas. O conselheiro Niverton informa que cada conselheiro recebeu cópia: 1. relatório do 

TCMRJ, que trata da execução orçamentária e da situação patrimonial do FUNDEB, no período 

de janeiro a agosto de 2012, de modo que os conselheiros tomassem ciência sobre o conteúdo 

do relatório citado e da decisão unânime pelo arquivamento; 2. Ofício PJTCPEC nº 063/13 – IC 

508/12 para ciência deste Conselho; 3. Cópia da Resolução FNDE nº 56, de 27 de dezembro de 

2012, que dispõe sobre a alteração dos prazos para prestação de contas dos recursos 

transferidos no âmbito do Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública.  

 



 

Em seguida tivemos a presença da professora Rosa, da E/SUBG/CAD, que realizou o pagamento 

aos conselheiros presentes do auxílio transporte que fizeram jus, no período de outubro a 

dezembro de 2012. Encerrando-se o pagamento relativo ao exercício de 2012 e cumprindo-se  a 

Resolução SME n° 1139/2011. Dando curso a convite aprovado na reunião anterior, a Sra. Maria 

de Fátima Gouveia, Contadora Geral da Controladoria Geral do Município, compareceu ao 

encontro para  apresentar demonstrativos contábeis, além de gráficos, e notas explicativas 

referentes às contas de gestão do FUNDEB relativas ao ano de 2012, com os esclarecimentos 

adicionais necessários. Resumindo as explicações da Sra. Contadora Geral, fica registrado o 

seguinte: receita total arrecadada: R$1.703.246.075,28; superávit financeiro de 2011 transposto 

para 2012: R$ 7.252.628,36; repasses recebidos (ressarcimento ao FUNDEB): R$38.549.428,79; 

despesa total empenhada: R$1.721.893.770,87; percentual aplicado em profissionais do 

magistério: 71,28%; superávit financeiro de 2012: R$ 27.220.550,58; percentual do superávit 

financeiro: 1,61   % da receita transferida; Restos a Pagar Processados: R$ 146.459.814,55; 

Restos a Pagar Não Processados: R$ 7.680.454,02 . Ficou ressaltado que, de acordo com a 

legislação, o percentual mínimo de aplicação em pessoal do magistério é 60% do total dos 

recursos anuais do Fundo e que o percentual máximo de superávit financeiro é 5% do total dos 

repasses. Esses dados, em confronto com os resultados das contas de 2012, comprovam que a 

gestão, nesse particular, atendeu às normas legais que disciplinam a aplicação dos recursos do 

FUNDEB. Algumas dúvidas foram esclarecidas, decorrentes do exame da documentação, tais 

como: repasse ao Tesouro, balanço patrimonial, detalhamento da despesa ( Comlurb, aquisição 

de material de limpeza, etc.), restos a pagar processados, investimento ( material permanente ou 

obras), despesas de pessoal, que nos limites legais apontam aplicação de no mínimo de 60%, 

enquanto o  Município aplicou 71,28 %, ou seja, 11,28 % a mais, que existe publicação mensal 

de balancete no Diário Oficial do Município. A secretária executiva do Conselho lembra que todos 

os dados contábeis poderiam ser acompanhados ao longo do ano de 2012 através do site RIO 

TRANSPARENTE , que foi apresentado ao conselho no ano passado. Concluída a apresentação 

e esclarecidas as dúvidas, a Sra.  Contadora Geral retirou-se, tendo prosseguimento o encontro. 

Dando continuidade à pauta, foi apresentada ao conselho para análise, o calendário das visitas 

do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB às escolas no ano de 

2013. Ficou acordado que elas acontecerão a partir da 2ª quinzena de março. Aproveitando o 

tema, o conselheiro Misael entregou para todos os conselheiros CD com relatório e fotos das 

visitas realizadas em 2012. Em decorrência dos assuntos discutidos na reunião de hoje, ficou 

 

 



 

 

agendada reunião extraordinária para apreciação de forma conclusiva as contas do FUNDEB de 

2012, formalizando parecer do conselho, e definição  da escala das visitas, que ficou agendada 

para o dia 21 de fevereiro de 2013,  das 10 às 13 horas, nesta Secretaria. E, por nada mais haver 

a registrar, eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, matrícula 12/082831-9, investida nas funções 

de secretária, lavro a presente ata, que será assinada por mim e pelos Conselheiros na folha de 

presença, em anexo. 

     Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2013.                                                                                                                                         

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

matrícula 12/082831-9 

  

                                 

 


