
                                                 

 

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

ATA DA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 68ª 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: Sonia Maria Constantin Garcia 

das Neves (Representante dos Professores da Educação Básica 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), Joselito Ferreira 

de Campos Lima e Vânia Cristina de Oliveira (Representantes dos Responsáveis da Rede 

Pública Municipal de Ensino – suplentes), 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, os 

conselheiros Sérgio Sodré Peçanha, Sandra Dias Pereira e Marta Ferreira Loureiro. 

Secretariando a reunião, acumulando com a posição de conselheiro, excepcionalmente, Misael 

Saade Maia. Após verificar a existência de quórum, inicia-se a reunião com a coordenação da 

Conselheira, professora Sonia Constantin. Inicialmente, a professora Sonia foi informada que, 

enquanto não havia quórum, o conselheiro Misael, a pedido da conselheira Vânia, esclareceu as 

diferenças existentes entre o Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar 

e o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. Os esclarecimentos 

continuaram, abrangendo a legislação diferenciada e a finalidade dos referidos conselhos. A 

conselheira Sonia esclareceu que, inicialmente, não havia coffee break nas reuniões do Conselho 

e nem ocorria o reembolso das passagens. A conselheira Vânia procede a leitura da ata da 

reunião anterior que foi aprovada sem ressalva. A conselheira Telma informa que ouve extravio 

de seu crachá, solicitando a impressão de nova via. O conselheiro Antonio comunicou que não 

tem recebido Emails, fornecendo conta de Email adicional para envio de futuras mensagens. Os 

conselheiros Joselito e Telma informaram que não receberam os valores referentes às despesas 

com transportes. Uma vez que a Prof.ª Rosa, responsável pelo pagamento, estava de férias, os 

valores atrasados serão pagos na próxima reunião. A conselheira Sonia solicitou informações 

quanto ao andamento das eleições para conselheiros que cobrirão as vacâncias existentes. O 

conselheiro Misael informou que as eleições anteriores foram canceladas, eis que objetivavam 



uma nova gestão do Conselho e não as vacâncias existentes. As eleições ocorreriam nas 

próximas reuniões promovidas pela E/SUBG/CGG. O conselheiro Misael foi convidado, durante a 

reunião, pela aquela Gerência para comparecer à reunião de 09/08, para esclarecer a eleição de 

conselheiros para a cobertura das vacâncias. O conselheiro Misael informa que a empresa 

Estrela já efetuou a devolução dos valores à aquisição do jogo “Banco Imobiliário – Cidade 

Olímpica”. Em continuação, o conselheiro Misael comentou sobre as Notificações da 1ª 

PJTCPEC n.º 62/2013 e 146/2013, que embora indiquem como objeto problemas na prestação 

de serviços pelo Grupo Comunitário Creche Tia Maura, também incluem documentação sobre o 

Convênio n.º 277, da SME com o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de 

Janeiro – Rio Ônibus. Ficou acordado que o Conselho emitirá ofícios à SME, solicitando 

esclarecimentos quanto a utilização de Recursos do FUNDEB nas duas situações.  A conselheira 

Sonia informou que, devido a problemas de saúde na sua família, pode vir a ter dificuldades a 

comparecer em futuras reuniões do conselho. Os conselheiros manifestaram seu apoio e o 

desejo por uma breve recuperação. A próxima reunião ordinária acontecerá no dia 4 de 

setembro, na sala 350. E, por nada mais haver a registrar, eu, Misael Saade Maia, conselheiro 

representante do Poder Executivo, acumulando as funções de secretário, lavro a presente ata, 

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

     Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2013.                                                                                                                                  

 

Misael Saade Maia 
Conselheiro 

Representante do Poder Executivo 

 

 

  

                                 

 


