
 

  

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

ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e doze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 51ª 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 – suplente (Representantes dos Servidores das 

Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), Antonio Ferreira Chaves (Representante dos 

Alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino), Sérgio Sodré Peçanha (Representante 

dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino), Ana Maria Gomes Cezar e Ana Celeste 

Vasconcellos Reis Moraes - suplente (Representantes do Conselho Municipal de Educação da Cidade do 

Rio de Janeiro), Eunice de Moura Mattos (Representante da Secretaria Municipal de Educação – 

suplente), Misael Saade Maia e Marlene Puerta Coelho – suplente (Representantes do Poder Executivo 

Municipal), Justificaram a ausência: neste encontro, Luciana Mello Rodrigues (Representante dos 

Professores da Rede Pública Municipal de Ensino – SEPE) e nos encontros de fevereiro, Marques Alberto 

de Oliveira – suplente (Representante dos Servidores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal 

de Ensino) . Fizeram-se presentes também na reunião, em funções de apoio e assessoramento, Maria 

Cristina Lautenschlager Kohn, da SME/Coordenadoria de Planejamento, e Geraldo Mattos, da 

F/Superintendência de Orçamento, atuando na SME/Coordenadoria de Planejamento. Assumiu como 

secretária Maria Cristina L. Kohn, enquanto que o segundo atuou como coordenador do encontro, uma 

vez que o Presidente do Conselho ainda não havia sido eleito no início da reunião. O Coordenador 

anunciou a posse dos novos representantes Marques Alberto de Oliveira (suplente), Antonio Ferreira 

Chaves, Sergio Sodré Peçanha e Ana Maria Gomes Cezar, que compareceram pela primeira vez. Feita a 

leitura das atas da 49ª e 50ª reuniões, tais  documentos foram aprovados, com as seguintes ressalvas: na 

primeira ata, página 2, “Resolução nº 1/2008 – define profissionais do magistério”, fica alterado para 

“Resolução nº 1/2008, do Conselho Nacional de Educação - Câmara de Educação Básica – define 

profissionais do magistério”; na segunda ata, página 2, no que diz respeito à expressão “...o percentual 

mínimo de aplicação em pessoal do magistério é 60% do total dos recursos anuais do Fundo”, a 

representante dos professores, professora Sonia, argumentou que a legislação determina o percentual 

mínimo de 60% na melhoria do vencimento do pessoal do magistério, acrescentando que se trata de  

 

 



 

 

reivindicação antiga da categoria; ainda na página 2, fica acrescentado ao percentual de 77,45% “... 

considerada a receita arrecadada em 2011”; e acrescentada, depois de “aplicou 76,17%”, a expressão 

“considerada a arrecadação total de 2011”. A conselheira Ana Celeste relata sua participação no 1° 

CONSOCIAL, quando compareceu somente no primeiro dia. O conselheiro Sergio que também 

compareceu ao evento representando o Conselho Municipal de Educação, relata ao final do encontro  foi 

escolhido representante do Município e que das propostas apresentadas (sessenta), vinte foram 

escolhidas para discussão no próximo encontro do CONSOCIAL. Como alguns membros presentes à 

reunião não compareceram ao encontro anterior, em que a Srª Contadora Geral apresentou as contas do 

FUNDEB de 2011, foi feito rápido repasse das explicações, para que todos alcançassem o mesmo nível 

de conhecimento. Discutida a matéria, agora em caráter conclusivo, os membros decidiram aprovar as 

contas do FUNDEB de 2011, enfatizando, no entanto, os seguintes aspectos: não houve tempo hábil para 

um exame mais pormenorizado das contas, visto como o grupo se constituiu a partir de 08 de fevereiro, 

data em que se realizou a primeira reunião; a análise pelo Conselho restringe-se aos resultados sociais da 

aplicação dos recursos, em consonância com as atribuições institucionais do colegiado; os conselheiros 

valeram-se de suas observações pessoais sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB  nas escolas e os 

recursos foram aplicados em áreas prioritárias definidas pela Secretaria Municipal de Educação. Em 

decorrência da discussão, o grupo produziu documento separado, com parecer favorável às contas, que 

será incorporado ao processo administrativo da prestação de contas de gestão/2011 da Secretaria. A 

representante do segmento professor insistiu que o exame das contas do FUNDEB deve ser realizado em 

conjunto com o exame das contas das demais fontes de financiamento da Educação, sobretudo o Tesouro 

Municipal, para que haja mais transparência na aplicação dos recursos da Educação. Foi relatado ao 

grupo  o encontro com a promotora da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à 

Educação da Capital, Drª Bianca Mota de Moraes. Diante do exposto, ficou acordado que no próximo 

encontro fecharíamos documentos a serem apresentados. Foram também eleitos para Presidente do 

Conselho Niverton de Azevedo Antunes, representante do segmento Diretor,  e para Vice-Presidente, 

Marta Ferreira Loureiro, representante do segmento Funcionário. A próxima reunião ordinária ficou 

marcada para o dia 04 de abril de 2012, às 10 horas, nesta Secretaria. E nada mais havendo a tratar, 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, 7 de março de 2012                                                                                                                                          

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

Matrícula 12/082831-9                                



 


