
  

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

ATA DA 67ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

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

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 67ª 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), 

Marques Alberto de Oliveira (Representante dos Servidores das Escolas da Rede Pública do 

Sistema Municipal de Ensino – suplente), Antonio José da Silva (Representante dos Alunos da 

Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino – titular), Sérgio Sodré Peçanha, Sandra 

Dias Pereira, Joselito Ferreira de Campos Lima e Vânia Cristina de Oliveira (Representantes dos 

Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – titulares e suplentes respectivamente), Ana 

Celeste Vasconcellos Reis Moraes (Representante do Conselho Municipal de Educação – 

suplente), Telma Luzemi de Paula Souza (Representante SEPE - segmento Servidor), Misael 

Saade Maia e Marlene Puerta Coelho (Representantes do Poder Executivo Municipal – titular e 

suplente). Justificaram a ausência na presente reunião, as conselheiras Sonia Maria Constantin e 

Marta Ferreira Loureiro. Secretariando a reunião, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, da 

SME/Coordenadoria de Planejamento. Após verificar a existência de quórum, inicia-se a reunião 

com o presidente do Conselho, professor Niverton  declarando que face a publicação do Decreto 

nº 665, de 12 de junho de 2013, que dispõe sobre a prorrogação do mandato dos atuais 

conselheiros até 7 de fevereiro de 2014, todas as atividades do Conselho retomam seu fluxo 

normal até fevereiro de 2014, e que decisões elencadas no último  encontro  deverão ser 

postugardas para o final do mandato. Sendo assim foram distribuídos os novos crachás e o 

calendário com as datas do 2º semestre/ 2013. A conselheira Vânia procede a leitura da ata da 

reunião anterior que foi aprovada sem ressalva. O conselheiro Niverton relata que no dia 12/06, 

foi até a 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital justificar 

a ausência dos conselheiros. E tão logo a nova data seja firmada pela Promotora, Drª Bianca 

Mota, será feita a divulgação. Dando continuidade o conselheiro Niverton acusa o recebimento 

em meados de junho, do Ofício n º 487 da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de   

 

 

 



 

 

 

Proteção à Educação da Capital, que solicita o acompanhamento deste Conselho às obras em 

execução nas escolas elencadas no Ofício E/SUBG/CIN nº 26, de sete de março de 2013. Fica 

acordado que na reunião de agosto será feita escala das visitas às escolas que serão escolhidas 

por amostragem. Neste momento contamos com a presença das professoras Maria Cecília 

Ferreira e Fabíola da Cunha, da E/SUBG/CP e E/SUBE/CED/GEI, para conversarem com os 

conselheiros sobre a prestação de contas das verbas oriundas do Governo Federal utilizadas 

pelas escolas com Educação Infantil. A professora Maria Cecília lembra que em 2012, o Governo 

Federal através de resolução específica do FNDE, liberou aproximadamente R$ 3 milhões, para 

atender as crianças participantes do Programa Bolsa Família, informação fornecida pela  SMAS - 

Secretaria Municipal de Assistência Social e que constavam da Rede Municipal de Educação, na 

faixa etária que contempla a educação infantil. Passando a palavra para a professora Fabíola da 

Gerência de Educação Infantil da SME, que explicou a decisão de aplicar a verba no Projeto 

“Minha Primeira Biblioteca’, cujo objetivo é criar hábitos da leitura, formando novos leitores, 

atendendo todos os alunos de creche e pré-escola da Rede Municipal, permitindo o manuseio 

neste segundo semestre, de até dois livros por criança, que serão usados nas atividades diárias e 

ao final do ano letivo, cada criança levará para casa. A partir deste momento participa da reunião 

a professora Simone Souza, Gerente da E/SUBE/CED/GEI, que dando continuidade a fala da 

professora Fabíola, ratifica que todas as escolas que possuem turmas que atendem crianças de 

zero a cinco anos, participam do projeto, que houve a preocupação de divulgar o edital de 

aquisição entre as editoras de todo Brasil e que existe uma reserva técnica de livros de 

aproximadamente 10% para atender aos alunos novos na Rede. O conselheiro Joselito lembra 

que no seu tempo de criança tudo era mais difícil, hoje os alunos recebem tudo da Prefeitura, 

desde o material básico até mochila, casaco, uniforme e tênis, que é importante  chamar os pais  

para  suas responsabilidades. A professora Simone diz o conselheiro Joselito pegou a cerne da 

questão que  envolver toda a família  para que percebam a importância dos livros recebidos. E 

que além deles, os alunos recebem cadernos pedagógicos e material de férias. O lançamento do  

projeto ocorrerá na Semana de  Educação Infantil, momento de integração da família e da escola. 

Os conselheiros aprovaram a iniciativa. A professora Maria Cecília aproveita o momento para 

deixar o material próprio do Sistema de Prestação On-line, do Ministério de Educação- MEC, que 

ainda não permite o acesso. E que com base  nas informações recebidas, e tendo conhecimento 

das aplicações das verbas , a elaboração do parecer se torna muito mais fácil. Esclarecidas as 

dúvidas, o conselheiro Niverton agradece a presença das professoras, que se retiram. O próximo  

 

 



 

 

 

 

item da pauta é sobre as vacâncias. Para conversar com os conselheiros sobre a questão, foi 

convidada a professora Sheila, da E/SUBG/CGG, que informa que a CGG havia realizado todos 

os encontros para escolha dos novos representantes, mas face o decreto de prorrogação, novo 

encontro foi feito, resultando na anulação das indicações. Porém como a legislação municipal não 

permite a recondução de conselheiros será realizado nova reunião para decidirem sobre as 

vacâncias. Tão logo tenha as informações entrará em contato com o Conselho. O conselheiro 

Niverton agradece a presença da professora Sheila. Aproveitando que precisará se ausentar da 

reunião, a conselheira Ana Celeste se despede de todos, pois seu mandato junto ao Conselho 

Municipal de Educação termina no dia 31/07, portanto não poderá continuar no Conselho do 

FUNDEB.  Retornando ao ofício da 1ª Promotoria, o conselheiro Joselito discorda de alguns 

detalhes apontados no ofício nº 26, da E/SUBG/CIN, e propõe que o ofício seja analisado, e que 

sejam feitas novas visitas às escolas que mereçam maior atenção. O conselheiro Misael lembra 

que o ofício foi encaminhado à Promotoria antes que o Conselho fechasse seu relatório. Os 

conselheiros concordam com a proposta e na próxima reunião fecharão novo calendário de 

visitas previstas para agosto/setembro. O conselheiro Misael aponta que recebeu notificação da 

1ª Promotoria que solicita a apuração de fatos envolvendo a Creche Tia Maura.  Depois de 

análise, o conselho emitirá posicionamento sobre o assunto. O conselheiro Marques sugere que 

na próxima reunião com a Drª Bianca Mota, conversem sobre os procedimentos próprios do 

Conselho. O conselheiro Joselito pede a palavra para agradecer as palavras e gestos de carinho 

que recebeu de todos no momento difícil que está vivendo. Finalmente, a professora Maria 

Cristina, informa que se ausentará até meados de setembro para tratamento de saúde. A próxima 

reunião ordinária acontecerá no dia 7de agosto, na sala 350. E, por nada mais haver a registrar, 

eu, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, matrícula 12/082831-9, 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, 03 de julho de 2013.                                                                                                                             

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

matrícula 12/082831-9 

 



 

  

                                 

 


