
   

 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

 

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, o 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

realizou a 103ª 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), Nonete Barbosa dos Santos (Representante dos 

Alunos da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino - titular, aguardando 

publicação), Flavia da Silva Damião (Representante dos Alunos da Rede 

Pública do Sistema Municipal de Ensino – suplente, aguardando publicação), 

Rosana da Silva Medeiros e Geovana dos Santos Oliveira Marques Camargo 

(Representantes dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – titulares), Priscila Fernandes de Oliveira e Eliete Maria de Moura 

Pereira (Representante dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema 

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

Conselho Municipal de Educação – titular), Rosana Costa (Representante da 

Secretaria Municipal de Educação – titular), Misael Saade Maia (Representante 

do Poder Executivo – titular) e Sandra Guedes Teixeira (Representante do 

Conselho Tutelar – titular, aguardando publicação). Confirmada a existência de 

quórum, iniciou-se a reunião com a avaliação das visitas realizadas pelo 

Conselho, uma vez que por problema de comunicação somente se realizaram 

as vistas programadas para o dia 17 de abril. Ficou acordado que as visitas só 



acontecerão após a confirmação de recebimento por parte da Coordenadoria e 

dos diretores das unidades escolares envolvidas. A secretária Maria Cristina 

lembra aos conselheiros que quaisquer atividades que envolvam o Conselho 

do FUNDEB deverão ser comunicadas com antecedência e de forma oficial. O 

conselheiro Carlos  informa que compareceu à reunião no gabinete do 

vereador Célio Luparelli atendendo a um convite do parlamentar e após 

consultar seus pares do Conselho de Diretores. A professora Maria Cristina 

torna a ressaltar que se não chegar registro oficial não será considerado evento 

do Conselho. O próximo item do encontro foi a explicação sobre o Programa de 

Recuperação da Rede Física do Governo Federal junto à SME pelo professor 

Leonardo de Azevedo Confalonieri, da E/SUBG/CP, de modo a subsidiar o 

Parecer do Conselho sobre o assunto. O professor Leonardo lembrou sobre o 

que versava o Programa, quais as escolas envolvidas e apresentou os quadros 

relativos à prestação de contas, demonstrativos e GRU da devolução realizada 

pela SME. Explicou que todo o dinheiro recebido foi aplicado, que a devolução 

foi do rendimento.  Resumidamente: valor recebido em 2010: R$52.100.307,26 

rendimentos de aplicação: R$16.042.981,93 total dos recursos: 

R$68.143.289,19, despesa realizada: R$62.077.492,80, saldo a devolver: 

R$6.065.796,39. O professor Leonardo se coloca à disposição para quaisquer 

outros esclarecimentos. A professora Maria Cristina informa que o Conselho 

tem o prazo de até dia 08 de junho para cadastrar o parecer conclusivo sobre o 

Programa de Recuperação da Rede Física no Sistema de Gestão de 

Conselhos – SIGECON do FNDE.  E para melhor subsidiar o parecer, os 

conselheiros concordaram em realizarem novas visitas. Ficando assim 

agendada: dia 24 de maio: Escola Municipal  Embaixador Ítalo Zappa, com a 

participação dos conselheiros Valquíria, Rosana Medeiros, Sandra e Joilson. 

No dia 31 de maio: Escola Municipal  José Veríssimo e ao EDI Anísio 

Teixeira com a participação dos conselheiros Carlos, Rosana Medeiros e 

Jalmir. E no dia 01 de junho, Escola Municipal  Luiz Paulo Horta e EDI 

Marechal Hermes, com a participação dos conselheiros Carlos, Valquíria, 

Rosana Medeiros, Sandra, Nonete e Flavia. Por fim, tivemos a participação do 

conselheiro Misael que deu continuidade à análise do quadro de projeção de 



utilização. Resumidamente ressaltou: contabilidade pública é diferente da 

contabilidade comum. Uma situação é a economia com receita e outra é 

economia sem receita, o planejamento trabalha com a estimativa de 

arrecadação. A despesa deve ser adequada às necessidades. 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, 16 de maio de 2017.     

            Maria Cristina Lautenschlager Kohn        


