
  

 

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 vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 120ª reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes membros, designados por Decreto “P” Nº 344, de 13 de março de 2018: 

Maria das Graças Oliveira Silva (Representante dos Professores das Escolas da Rede Pública do 

Sistema Municipal de Ensino – suplente), Joilson Nascimento Moço e Priscila Fernandes de 

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

1º e 2º suplentes), Marise de Fátima Raposo Borges (Representante do Conselho Municipal de 

Educação– titular), Claudia Real Gavazzi (Representante da Secretaria Municipal de Educação - 

suplente), Sandra Guedes Teixeira (Representante do Conselho Tutelar – titular), Claudia Maria 

Ferreira Villares e Misael Saade Maia (Representantes do Poder Executivo – titular e suplente). 

Justificaram a ausência os conselheiros Aparecida da Silva Gonçalves, Renata Seabra Garrão, 

Thais Souza Coutinho Fontes, Jalmir Gomes Ribeiro da Silva, Marcio da Silva,  Carlos Roberto 

Moreira, Nonete Barbosa, Maria de Fatima Cunha. Secretariando a reunião, a professora Maria 

Cristina Lautenschlager Kohn. Contamos com a presença da Chefe de Gabinete da SME, 

professora Heloisa S. Braz e da professora Janaína Borges Ramos Rodrigues, Assistente da 

Coordenadoria de Gestão de Projetos  Após verificar a existência de quórum, iniciou-se a reunião 

ordinária com a apreciação da ata relativa ao mês de janeiro que foi aprovada sem ressalvas. E 

seguida houve o repasse das informações aos conselheiros pela secretária Maria Cristina: 1.  

Entrega do cronograma de reuniões/2019 do Conselho; 2. Entrega das agendas artesanais 

elaboradas pela professora Maria Cristina; 3. Que acontecerão mudanças nos segmentos: 

alunos, porque todos concluíram o Ensino Fundamental e, que provavelmente teremos mudanças 

no segmento responsável, porque o conselheiro Marcio estava em dúvida quanto à continuidade 

do mandato. Receberam também cópia da nova estrutura da SME publicada em D.O. e com 

validade a partir de 01 de fevereiro. A conselheira Sandra comentou sobre o problema de vagas 

na Rede Municipal de Ensino. O conselheiro Misael aponta as alternativas que visam minimizar o 

problema em pauta. Inclusive comentou sobre o canal de comunicação que foi aberto com a 

Defensoria Pública, que foi a criação de mutirões para atender a comunidade escolar. Cita que já 

havia acontecido um primeiro mutirão, no dia 16/2, em Campo Grande. A professora Heloisa 

enriquece a informação dizendo que todas as crianças que estiveram presentes saíram 

matriculadas em, uma unidade escolar municipal. No próximo dia 23/2, o mutirão será realizado 



em Jacarepaguá. Dando curso ao encontro, o Sr. Ricardo Ferraz Lima, Contador 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 

2018, com os esclarecimentos adicionais necessários. Resumindo as explicações do Contador 

Geral, fica registrado o seguinte: receita total arrecadada: R$2.674.799.981,14; despesas de 

pessoal alcançaram um montante de R$1.974.552.954,13; percentual aplicado em profissionais 

do magistério: 76,29% do valor total da despesa empenhada em 2018. 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 superávit financeiro em relação à 

receita total alcançou o percentual de 1,55%. Esses dados, em confronto com os resultados das 

contas de 2018, 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. 

A professora Maria Cristina lembra que todos os dados contábeis foram acompanhados ao longo 

do ano de 2018 através de apresentações nas diversas reuniões do conselho e que os 

balancetes, (de domínio público) publicados no Diário Oficial do Município. A conselheira Maria 

das Graças pergunta sobre a decisão das despesas, citando o caso do muro da escola Francis 

Hime. O conselheiro Misael explica que a questão não é de competência da CGM, que a área é 

mais contábil, e a questão apresentada pela conselheira é ligada à execução do orçamento. 

Concluída a apresentação e esclarecidas às dúvidas, o Contador Geral retirou-se, tendo 

prosseguimento o encontro. Os conselheiros diante do exposto aprovaram as contas do 

FUNDEB, que como bem disse o conselheiro Misael é a prestação é da área contábil.  Porém, as 

conselheiras Graça e Sandra pedem o registro que gostariam de participar mais das decisões 

quanto à execução das verbas. O Parecer das Prestações de Contas do exercício 2018 será 

encaminhado para a SME, com cópia arquivada junto com a documentação apresentada pela 

CGM relativa ao exercício de 2018. 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, 20 de fevereiro de 2019.                                                                                                                                     

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

 
matrícula 11/082831-9                 

 


