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ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB Aos quinze dias 

do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 101ª reunião 

ordinária. Com a presença dos seguintes conselheiros: Carlos Antonio de 

Matos e Valquíria Ribeiro dos Santos (Representantes dos Diretores das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular e suplente), 

Jalmir Gomes Ribeiro da Silva (Representante dos Servidores Técnico-

Administrativos da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – titular), Rosana da Silva Medeiros e Geovana dos Santos Oliveira 

Marques Camargo (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do 

Sistema Municipal de Ensino – primeiras titulares), Priscila Fernandes de 

Oliveira (Representante dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – suplente), Joilson Nascimento Moço (Representante do 

Conselho Municipal de Educação – titular), Rosana Costa e Maria Rosa Araujo 

de Castro (Representantes da Secretaria Municipal de Educação – titular e 

suplente), e Marlene Puerta Coelho (Representante do Poder Executivo – 

suplente). A partir de hoje contamos com a presença da representante do 

Conselho Tutelar indicada pela Associação dos Conselheiros Tutelares , 

referendada pela CMDCA, aguardando publicação, a senhora Sandra Guedes 

Teixeira. Justificou a ausência o conselheiro  Misael Saade Maia. Contamos 

com a presença do Senhor Vereador Leandro Lyra, líder do Partido Novo e de 

sua assessora, a senhora Kizzy Terra.   Confirmada a existência de quórum, 

iniciou-se a reunião. O primeiro item da pauta foi o agendamento das visitas do 

Conselho ás unidades escolares, que ficou assim acordado: dia 09 de março – 

11ªCRE- E.M. Brigadeiro Eduardo Gomes, E.M. Professora Lavínia de Oliveira 

Escragnolle Dória e E.M. Alberto de Oliveira, com a participação dos 

conselheiros: Valquíria, Sandra, Rosana Medeiros e Carlos. No dia 15 de  



 

 

 

março – 9ª CRE – E.M. Atenas e o EDI Arthur Medalhista Olímpico Arthur Nory 

Oyakawa Mariano, com a participação dos conselheiros: Rosana Medeiros, 

Carlos  e Joilson. A conselheira Valquíria explicita seu desapontamento sobre 

as notícias recebidas a respeito da distribuição dos uniformes, apesar do 

Coordenador da CIN, professor Claudio Massa ter declarado que todos os 

alunos receberiam duas camisetas, foi informado que neste momento seriam 

distribuídas uma camiseta por aluno, priorizando os alunos novos. O que pode 

gerar algumas situações de conflito nas unidades escolares uma vez que 

alguns responsáveis poderiam não entender a situação que ora se manifesta. 

Neste momento convidamos um representante da CIN, responsável pela 

distribuição de uniformes nas unidades escolares. Compareceu a professora 

Lucimar que ouviu todas as angústias do Conselho e se comprometeu a 

repassá-las ao Coordenador que nos enviará resposta através de e-mail. 

Dando curso ao encontro, a Sra. Rosângela Pereira Ramos, Contadora Geral 

da Controladoria Geral do Município, compareceu para apresentar 

demonstrativos contábeis, além de gráficos, e notas explicativas referentes às 

contas de gestão do FUNDEB relativas ao ano de 2016, com os 

esclarecimentos adicionais necessários. Resumindo as explicações da 

Contadora Geral, fica registrado o seguinte: receita total arrecadada: 

R$2.220.541.817,53; superávit financeiro de R$ 25.085.682,61; despesas de 

pessoal alcançaram um montante de R$1.679.597.406,93; percentual aplicado 

em profissionais do magistério: 75,80%%. Ficou ressaltado que, de acordo com 

a legislação, o percentual mínimo de aplicação em pessoal do magistério é 

60% do total dos recursos anuais. Esses dados, em confronto com os 

resultados das contas de 2016, 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, restos a 

pagar processados, investimento (material permanente ou obras), despesas de 

pessoal, que nos limites legais apontam aplicação de no 15,80 % a mais. A 

conselheira Marlene lembra que todos os dados contábeis foram 

acompanhados ao longo do ano de 2016 através de apresentações nas 

diversas reuniões do conselho e que os balancetes, (de domínio público)                                    



 

 

 

publicados no Diário Oficial do Município. Concluída a apresentação e 

esclarecidas às dúvidas, a Contadora Geral retirou-se, tendo prosseguimento o 

encontro. Os conselheiros diante do exposto se manifestaram favoráveis à 

aprovação das contas do FUNDEB. O Parecer das Prestações de Contas do 

exercício 2016 será encaminhado para a SME, com cópia arquivada junto com 

a documentação apresentada pela CGM relativa ao exercício de 2016. A 

próxima reunião ordinária será no dia 08/03/2017, na sala 350, uma vez que 

acontecerá a reunião extraordinária no dia 03/02/2017 atendendo convite do 

senhor secretário da SME, César Benjamin. Por nada mais haver a registrar, 

eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, matrícula 11/082831-9, 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, 15 de fevereiro de 2017.     

            Maria Cristina Lautenschlager Kohn       

                            matrícula 11/082831-9 


