
  

 

PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

FUNDEB 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou reunião ordinária, com a presença dos 

seguintes membros, designados pelos Decretos “P” Nº 344, de 13 de março de 2018 e Nº 603 de 

05 de junho de 2018: Carlos Antonio de Matos (Representante dos Diretores das Escolas da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), Maria das Graças Oliveira Silva 

(Representante dos Professores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 

suplente), Jalmir Gomes Ribeiro da Silva (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos 

da Educação Básica da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular), Marcio da Silva, 

Carlos Roberto Moreira, Joilson Nascimento Moço e Priscila Fernandes de Oliveira 

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

suplentes), Rodney Franklin da Silva (Representante dos Alunos da Rede Pública do Sistema 

Municipal de Ensino – suplente), Marise de Fátima Raposo Borges (Representante do Conselho 

Municipal de Educação – titular), Maria de Fátima Cunha (Representante da Secretaria Municipal 

de Educação – titular), Misael Saade Maia (Representantes do Poder Executivo – suplente.). 

Justificou a ausência os conselheiros Nonete Barbosa e Weslley dos Santos. Após verificar a 

existência de quórum, iniciou-se a reunião com a apreciação da ata do mês de junho que foi 

aprovada sem ressalvas. O próximo item foi o repasse de informações gerais pela secretária 

executiva do Conselho, professora Maria Cristina: apresentação do conselheiro Rodney Franklin 

da Silva (Representante dos Alunos da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – 

suplente),  mudança de Secretário, a professora Talma Romero Suane foi nomeada Secretária de 

Educação da Cidade do Rio de Janeiro. As conselheiras Marise e Maria de Fátima deram 

depoimentos elogiosos sobre a nova Secretária. A professora Maria Cristina informa que recebeu 

ligação de uma pessoa , que não se identificou, querendo participar da reunião. Lembra que na 

última reunião foi abordado o tema pelo presidente do Conselho, professor Carlos Antonio e que, 

conforme Regimento Interno, quaisquer pessoas que desejarem participar das reuniões precisam 

fazer comunicação prévia ao presidente do Conselho. Até por uma questão de ordem. de 

convidados.  Neste momento contamos com a presença do representante da SMF, senhor Marco 

Antonio Rosa, que veio conversar com os conselheiros sobre os recursos do FUNDEB.  

 



 

 

 

Inicialmente lembrou qual o percentual que o Município tem direito pertinentes à legislação e que, 

conforme apresentação da Contadora Geral da CGM no início do ano, que o Município iniciou o 

ano, além da perda de arrecadação, de receita, com uma despesa de 45 milhões. Então o poder 

de gasto do Munícipio já começou com uma diferença desses 45 milhões.  Lembra ainda o que é 

dotação que é o recurso aprovado em lei, aprovada sempre no ano anterior, ou seja, nada mais é 

o que legislativo aprovou para o Executivo “gastar”. Maior gasto é com o pessoal, cerca de 85%, 

seguido de custeio e investimento. Que além dos recursos oriundos do Fundeb, a Prefeitura 

investe outros recursos: do Tesouro Municipal, ou Governo Federal. Apresenta ao Conselho 

planilha com os valores contabilizados em junho de 2018. Explicando-a detalhadamente. Que o 

poder de gasto é previsto para o ano inteiro. Aborda ainda o papel do Conselho, a necessidade 

de termos outros mecanismos de acompanhamento, explica o que é o SIOPE, Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, o que é Programa de trabalho, quais são 

as despesas direta e indiretamente ligadas às finalidades da Educação. Que diante da situação 

financeira houve alguns cortes no planejado para 2018. Lembra ainda que normalmente todas as 

despesas utilizam diferentes fontes, que a única que utiliza exclusivamente o recurso do Fundeb 

é o PASEP. E que merenda não pode ser paga com a verba do Fundeb. Enfim, explicou alguns 

itens do orçamento público - receita estimada, despesa fixada, investimento, quem executa 

(Poder Executivo), quem avalia (TCMRJ, MP, Câmara e a própria Prefeitura).  O conselheiro 

Carlos Roberto pergunta se a planilha poderia ser mais detalhada. O senhor Marco Antonio 

procurará instrumento que atenda a solicitação. Ficou acordado para uma nova reunião. Não 

havendo perguntas por parte dos Conselheiros, o presidente Carlos Antonio agradece a presença 

do senhor Marco Antonio. O conselheiro Joilson relata a situação de uma creche conveniada da 

área da 10ª CRE. Diante do exposto fica combinado que na próxima reunião o Conselho 

convidará a professora Ana Cesar para fornecer informações sobre as creches conveniadas. 

Assim como o conselheiro Misael encaminhará a relação das creches conveniadas que recebem 

recursos do FUNDEB. A partir destas informações, na próxima reunião se organizarão para 

visitar algumas creches conveniadas. E, por nada mais haver a registrar, eu, Maria Cristina 

Lautenschlager Kohn, matrícula 11/082831-9, investida nas funções de secretária, lavro a 

presente ata, assinada por mim e pelos Conselheiros na folha de presença, em anexo. 

     Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.                                                                                                                                 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 
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