
  

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

ATA DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 66ª 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), Sérgio Sodré Peçanha, Sandra Dias 

Pereira e Vânia Cristina de Oliveira (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública 

Municipal de Ensino – titulares e suplente respectivamente), Ana Celeste Vasconcellos Reis 

Moraes (Representante do Conselho Municipal de Educação – suplente), Misael Saade Maia e 

Marlene Puerta Coelho (Representantes do Poder Executivo Municipal – titular e suplente). 

Justificou a ausência na presente reunião, o conselheiro Joselito Ferreira de Campos Lima. 

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

Planejamento. Após verificar a existência de quórum, iniciou-se a reunião. O presidente do 

Conselho, professor Niverton procede a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada sem 

ressalva. Aproveita para lembrar a todos que esta é a última reunião deste Conselho, portanto 

justifica a presença da professora Rosa, da E/SUBG/CAD, que gentilmente agilizou o pagamento 

do auxílio transporte dos dois últimos meses que fizeram jus os conselheiros presentes. Dando 

continuidade à pauta, os conselheiros analisaram e aprovaram a minuta do documento com todas 

as atividades desenvolvidas na gestão deste Conselho. Foi aprovada também a sugestão que 

este documento seja amplamente divulgado. O conselheiro Sérgio sugeriu a elaboração de 

certificado de participação ou com a declaração de serviços relevantes prestados por todos os 

conselheiros, obtendo a aprovação de todos os presentes.  Ficou acordado que o Conselho  

 

 

 

 



 

 

 

 

comunicará à Drª Bianca Mota, promotora da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 

Proteção à Educação da Capital, através da secretária executiva, professora Maria Cristina, a 

ausência dos conselheiros na reunião do próximo dia 12/06/2013, devido ao encerramento do 

mandato. Encerrando a participação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB da Cidade do Rio de Janeiro, os conselheiros manifestam a sensação do 

dever cumprido e a consciência de que dedicaram todos os esforços para uma gestão 

independente, eficiente, tendo sempre como eixo norteador a ética e a transparência de suas 

ações, visando o sucesso da Educação de nossa Cidade. E, por nada mais haver a registrar, eu, 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn, matrícula 12/082.831-9, 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, 05 de junho de 2013.                                                                                                                                   

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

Matrícula 12/082.831-9 

 

 

  

                                 

 


