
                                                 

 

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

ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 70ª 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 - 

titular), 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 e Vânia 

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

titular e suplente), Marlene Puerta Coelho (Representante do Poder Executivo Municipal – 

suplente), Telma Luzemi de Paula Souza (Representante SEPE - segmento Servidor – titular) e 

aguardando publicação Luzinete Costa dos Santos Representante dos Diretores das Escolas da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino - suplente) Roberto Guarda Martins 

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

(Representante dos Conselhos Tutelares), Nonete Barbosa dos Santos e Kátia Lucia dos Santos 

da Silva (Representantes dos Alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino 

– titular e suplente). Justificou a ausência na presente reunião, o conselheiro Misael Saade Maia. 

Secretariando a reunião, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, da SME/Coordenadoria de 

Planejamento, que retornou de sua licença médica. Após verificar a existência de quórum, iniciou-

se a reunião. O Conselheiro Niverton, na qualidade de Presidente do Conselho, dá as boas 

vindas aos conselheiros Luzinete, Nonete  e Kátia,  representante dos Diretores das Escolas da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino e dos Alunos da Educação Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino, respectivamente. Dando continuidade, procedeu-se a leitura da ata 

da 69ª reunião ordinária pela conselheira Vânia, que foi aprovada sem ressalva. O professor 

Niverton aponta o momento delicado que a Educação está passando devido à greve que se 

encontra a categoria dos Profissionais da Educação. A conselheira Vania declara sua 

insatisfação quanto aos demonstrativos do orçamento da Educação apresentados. E, mesmo 

lembrando que o Conselheiro Niverton disponibilizou sua matrícula para que os conselheiros que 



não são servidores municipais tenham acesso ao Fincon com suas respectivas senhas,  concluiu 

que as informações não são suficientemente claras. O conselheiro Niverton lembra o caráter do 

Conselho que é de acompanhamento e controle social, é saber se as verbas estão chegando ao 

seu destino , as escolas, se estão sendo bem aplicadas, se existe participação da comunidade 

escolar nas decisões destas aplicações, e que em 2012 tivemos uma reunião específica para 

apresentação do RIO TRANSPARENTE. A conselheira Marly concorda com o conselheiro 

Niverton, lembrando que para isto existem os técnicos e os órgãos específicos ( Controladoria, 

TCM, etc.) para analisarem e até questionarem os números apresentados. A professora Sonia 

lembra que com a nova estrutura Comissão Gestora, os representantes do próprio Conselho não 

participam efetivamente do acompanhamento e das decisões sobre a aplicação das verbas do 

FUNDEB. O professor Niverton pergunta se o Conselho desejar emitir novo convite ao Prefeito 

para que venha, ou mande representante para conversar com os conselheiros sobre o orçamento 

da Educação. Todos os conselheiros presentes aprovaram a moção. Dando continuidade, 

tivemos o comparecimento da professora Maria Cecília Ferreira, assessora da E/SUBG/CP, para 

explicar aos conselheiros porque a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro devolveu a verba 

recebida pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE. A professora Maria 

Cecília aponta que a resolução do FNDE que trata o assunto, informa que a verba destina-se às 

escolas da área rural de cada município, e como a Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com a 

Lei Orgânica e Censo escolar, não possui área rural, esta verba foi devolvida ao FNDE, através 

de GRU. Esta informação deverá ser apontada no parecer emitido pelo Conselho, por meio do 

Sistema de Gestão de Conselhos, SIGECON, do Ministério da Educação. O professor Niverton 

agradece as informações e a presença da professora Maria Cecília. Aproveitando o tema à 

professora Maria Cristina informa que o Conselho está devidamente regularizado junto ao FNDE, 

assim como o link do Conselho na página da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ SME, 

encontra-se atualizado. Informa também, que na próxima reunião teremos a presença de 

representante da E/SUBG/CGG, para explicar o RIO CARD. A professora Sonia aponta a 

necessidade de um estudo sobre a real necessidade de uso pelos alunos, como forma de 

otimizar os custos. Já a conselheira Marly acha que a questão é pontual. O professor Niverton 

lembra que o tema é polêmico e que na próxima reunião teremos oportunidade de 

esclarecimentos. A conselheira Marly buscou informações sobre                                                                                                                                     

o CONAE, e no Encontro Estadual Ministério Público e o Controle Social na Educação, soube 

que em 2010 o Conselho do FUNDEB apresentou representante, e que em 2013, Brasília não 

havia disponibilizado vaga para o atual Conselho. O próximo encontro nacional do CONAE 

acontecerá no dia 13 de fevereiro de 2014 e o Conselho tendo interesse em participar, deverá 

enviar carta ao CONAE solicitando vaga. O professor Niverton providenciará tal documento. A 

conselheira Telma registra o cuidado que todos devem ter em relação às notícias que saem nas 

redes sociais e na mídia, pois em alguns casos não retratam a realidade dos fatos. O professor 



Niverton também pede o registro sobre o desconforto que vem sofrendo durante este período de 

greve. Constrangimento perante familiares e amigos, com insinuações de que como presidente 

do Conselho do FUNDEB receberia privilégios, fato inverídico e que acionará os meios legais.   A 

próxima reunião ordinária acontecerá no dia 4 de novembro, na sala 350. E, por nada mais haver 

a registrar, eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn,  lavro a presente ata, que será assinada por 

mim e pelos Conselheiros na folha de presença, em anexo. 

     Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2013.                                                                                                                                         
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