
                                                  

 

 
PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDEB 

ATA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 69ª reunião ordinária, com a 

presença dos seguintes membros, designados por Decreto “P” Nº 032, de 16 de janeiro de 2012, 

publicado no Diário Oficial do Município de 17 de janeiro de 2012: Niverton de Azevedo Antunes 

(Representante dos Diretores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), 

Sonia Maria Constantin Garcia das Neves (Representante dos Professores da Educação Básica 

da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), Marta Ferreira Loureiro e Marques Alberto de 

Oliveira (Representantes dos Servidores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de 

Ensino – titular e suplente), Antonio José da Silva (Representante dos Alunos da Educação 

Básica da Rede Pública Municipal de Ensino – titular), Sandra Dias Pereira (Representante dos 

Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino), Marlene Puerta Coelho (Representante do 

Poder Executivo Municipal – suplente) e aguardando publicação Roberto Guarda Martins 

(Representante do Conselho Municipal de Educação – suplente), Marly de Souza Santos 

(Representante dos Conselhos Tutelares) . Justificaram a ausência na presente reunião, os 

conselheiros Vania Cristina de Oliveira, Telma Luzemi de Paula Souza e Misael Saade Maia. 

Após verificar a falta de quórum, inicia-se a reunião, como encontro técnico. O Conselheiro 

Niverton, na qualidade de Presidente do Conselho, dá as boas vindas aos conselheiros Roberto e 

Marly, novos representantes do Conselho Municipal de Educação e dos Conselhos Tutelares, 

respectivamente. Dando continuidade procedeu-se a leitura da ata da 68ª reunião ordinária pela 

conselheira Marta, que será submetida ao grupo na próxima reunião. Em seguida, foram lidas as 

atas das reuniões da Coordenadoria de Gestão e Escolar e Governança que tratavam das 

eleições para vacâncias existentes no corpo de conselheiros. A conselheira Marlene informou 

que o conselheiro Misael foi convidado para as reuniões, onde prestou esclarecimentos sobre a 

prorrogação do mandato do atual Conselho, fato que resultou na revogação das eleições 

anteriores que se destinavam a um novo corpo de conselheiros. Foi dada ciência aos 

conselheiros do inteiro teor do OFÍCIO TCM/GPA/SES/062/02999/2011, que trata do processo 

40/003.618/2010 do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, documento mencionado 

na última reunião com a 1ª PJTCPEC, realizada no dia 14/08/2013. Na presente reunião foi  

 

 



 

 

distribuído: 1) Cópia da ata da reunião com a 1ª PJTCPEC, realizada no dia 14/08/2013; 2) 

Portaria Nº 138, de 04/04/2013, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, que trata do Censo Escolar 2013. Em prosseguimento, foi lembrando aos 

conselheiros, a participação da Prof.ª Cicília Guida, na 55ª reunião ordinária, realizada em 

04/07/2012, que prestou esclarecimentos sobre o funcionamento do Censo Escolar, tratando das 

etapas, dos sistemas envolvidos e da sua complexidade, sendo as informações analisadas pelo 

Governo Federal, sendo passíveis de retificação ao longo do seu período de apuração. Com 

relação ao item “i” da ata de reunião da 1ª PJTCPEC, o Conselheiro-Presidente Niverton lembrou 

que o Conselho é de ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL e, que na apreciação das 

contas, foi convidada a Contadora Geral, Maria de Fátima, nas reuniões de 15/02/2012 e 

06/02/2013, onde foi distribuído material sobre execução orçamentária-financeira dos exercícios 

de 2011 e 2012, respectivamente, apresentando os devidos esclarecimentos e dirimindo as 

dúvidas existentes. Ainda com relação à reunião com  a 1ª PJTCPEC, item “l”,  o Conselheiro-

Presidente Niverton explicou a importância do Riocard no controle da frequência dos alunos. Com 

relação ao item “m”, da mesma ata de reunião, os conselheiros foram lembrados que o 

conselheiro Misael orientou, em reunião, do dia 04/07/2012, como obter as informações, de forma 

clara e fácil, através da internet, pelo site RIOTRANSPARENTE, com distribuição de material do 

passo a passo de acesso. Em seguimento, foi comentado sobre o Encontro Estadual Ministério 

Público e o Controle Social na Educação, no próximo dia 06, tendo conselheira Marly mostrado 

interesse e tendo sido informada de que poderia participar, mas não receberia certificado, por não 

ter realizado inscrição prévia. E virtude de vários esclarecimentos durante a reunião, a 

conselheira Marly perguntou se havia documentos que servem de embasamento à atuação dos 

conselheiros, tendo sido informada de que, na próxima reunião, seria entregue o material 

existente. A próxima reunião ordinária acontecerá no dia 2 de outubro, na sala 350. E, por nada 

mais haver a registrar, eu, Niverton de Azevedo Antunes, Conselheiro-Presidente, lavro a 

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

     Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2013.                                                                                                                                         

 

Niverton de Azevedo Antunes 
Presidente 


