
   

 

   PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE    

  SOCIAL DO FUNDEB 

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

 Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 111ª 

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

de Matos (Representante dos Diretores das Escolas da Rede Pública do 

Sistema Municipal de Ensino – titular), Thais Souza Coutinho Fontes e Maria 

das Graças Oliveira Silva (Representantes dos Professores 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 – titulares), Priscila Fernandes de Oliveira 

(Representante dos Responsáveis da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – suplente), Nonete Barbosa dos Santos e Flavia Cristina da Silva 

Damião (Representantes dos Alunos da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – titular), Marise de Fátima Raposo Borges (Representante do 

Conselho Municipal de Educação – titular), Sandra Guedes Teixeira 

(Representante do Conselho Tutelar – titular), Rosana Costa (Representante 

da Secretaria Municipal de Educação – titular), e Misael Saade Maia 

(Representante do Poder Executivo – titular). Contamos com a presença do 

Subsecretário de Gestão da SME, professor Ernani Ricardo Pereira.   

Confirmada a existência de quórum, iniciou-se a reunião. O primeiro item da 

pauta foi o repasse de informações pela secretária executiva, professora Maria 

Cristina. Os conselheiros receberam cópias do calendário escolar para 2018 

publicado em Diário Oficial. Receberam também cópia do organograma da 

nova estrutura da SME assim como as devidas explicações sobre a 

reestruturação. O próximo item foi a apreciação da ata da última reunião que foi 

aprovada sem ressalvas. 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 

2017, com os esclarecimentos adicionais necessários. Resumindo as 

explicações da Contadora Geral, fica registrado o seguinte: receita total 

arrecadada: R$2.280.697.405,38; despesas de pessoal alcançaram um 

montante de R$1.866.689.196,17; percentual aplicado em profissionais do 

magistério: 80% do valor total da despesa empenhada em 2017. Ficou 

ressaltado que, de acordo com a legislação, o percentual mínimo de aplicação 

em pessoal do magistério é 60% do total dos recursos anuais. Registra-se 

ainda, que houve um déficit financeiro no valor de R$45.265.607,34, que 

deverá ser compensado com os repasses de 2018. Esses dados, em confronto 

com os resultados das contas de 2017, 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 20% a mais. A 

conselheira Rosana Medeiros lembra que todos os dados contábeis foram 

acompanhados ao longo do ano de 2017 através de apresentações nas 

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

publicados no Diário Oficial do Município. Foi esclarecida a questão do 

ressarcimento do Tesouro Municipal no valor de 408.806,69 que se refere às 

despesa paga, `a título de premiação, para Nova York. O senhor Ernani 

esclareceu as dúvidas sobre as multas referentes às concessionárias. 

Concluída a apresentação e esclarecidas às dúvidas, a Contadora Geral 

retirou-se, tendo prosseguimento o encontro. Os conselheiros diante do 

exposto se dividiram quanto à aprovação das contas do FUNDEB. O 

presidente, professor Carlos propõe que os conselheiros titulares votem sobre 

a aprovação ou não da redação do parecer. Ao final, a redação do parecer foi 

aprovado por oito votos favoráveis. Registra-se que tivemos três votos  

 



 

 

 

contrários à aprovação. O Parecer das Prestações de Contas do exercício 

2017 será encaminhado para a SME, com cópia arquivada junto com a 

documentação apresentada pela CGM relativa ao exercício de 2017. A próxima 

reunião ordinária será no dia 07/03/2018, na sala 350. 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, 07 de fevereiro de 2018.     

            Maria Cristina Lautenschlager Kohn       

                            matrícula 11/082831-9 


