
 

  

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

ATA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

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

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 53ª 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 e Nair Miranda Lima (Representantes dos 

Alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino – titular e suplente), Sérgio 

Sodré Peçanha, Sandra Dias Pereira e Joselito Ferreira de Campos Lima, Vânia Cristina de 

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

suplente respectivamente), Eunice de Moura Mattos (Representante da Secretaria Municipal de 

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

suplente), Justificaram a ausência nos encontros de fevereiro, os conselheiros Joselito Ferreira 

de Campos Lima, Antonio José da Silva e Nair Miranda Lima. E justificaram a ausência na 

reunião de hoje, os conselheiros Misael Saade Maia e Carlos Henrique Sampaio de Farias.  

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

Planejamento. O Presidente do Conselho, prof. Niverton, anunciou a posse dos conselheiros 

Joselito Ferreira de Campos Lima, Antonio José da Silva e Nair Miranda Lima. A conselheira 

Marta procede à leitura  da ata da  reunião anterior, e feitos os esclarecimentos pertinentes, foi 

aprovada pelos conselheiros. A conselheira Vânia pergunta ao presidente Niverton se ele já teve 

acesso às informações pelo sistema FINCON / CIDRIX, sendo respondido negativamente, porém 

aponta que  quando for necessário poderá disponibilizar sua matrícula de modo que os 

conselheiros que não são servidores municipais possam acessar ao sistema. Dando continuidade 

à pauta, a conselheira Sonia procede à leitura da ata da reunião da 1ª Promotoria de Justiça de 

 

 

 



 

 Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, no último dia 11 de abril de 2012. O 

presidente Niverton explica que diante das indagações da Promotoria, foi feito um estudo na 

legislação do FUNDEB, e que não foi encontrado nenhum vínculo direto que apontassem que os 

conselheiros do FUNDEB continuariam nas suas funções se continuassem nos “Conselhos da 

Secretária”, portanto enquanto forem representantes de seus segmentos continuariam a exercer 

as funções de conselheiros do FUNDEB, não havendo necessidade de marcarem reunião com a 

senhora secretária. A conselheira Sonia diz que o Conselho deveria pelo menos encaminhar 

documento a Srª Secretária onde seria explicado que a permanência deste Conselho não é 

vinculado ao Conselho da Secretária, pois existia uma prática que após a eleição do Conselho – 

Escola – Comunidade, uma nova escolha dos conselheiros do Conselho da Secretária e que 

estes estariam atrelados ao Conselho do FUNDEB. O presidente Niverton  ratifica a posição de  

que isto não procede, e passa a palavra para a secretária Maria Cristina que explica o quadro 

que aponta os conselhos nos últimos cinco anos, mostrando as situações onde ocorreram as 

mudanças, por exemplo: por motivo de saúde ( a conselheira Sonia – segmento diretor), por 

deixar de representar o seu segmento ( o conselheiro Maurício – segmento professor, o 

conselheiro Jean – segmento responsável), etc. Após toda análise o grupo acordou que ficaria 

registrado em ata e   cópia  enviada para a Srª Secretária. Diante do exposto, o presidente 

Niverton diz: ”Não podemos consertar situações de mandatos anteriores, mas podemos cuidar 

que problemas não aconteçam no nosso.” O próximo item da pauta foi a leitura do relatório  do 

Tribunal de Contas do Município- TCM, para ciência dos conselheiros presentes. E finalmente, 

iniciou-se o estudo e análise do Regimento Interno, ficando acordado que as propostas dos 

conselheiros sejam enviadas,através de e-mail, para a secretária Maria Cristina até quinze a dez 

dias antes da próxima reunião. Foi lembrada a próxima reunião da 1ª Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, no dia 18 de maio, às 11 horas, com a 

Promotora Bianca. A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 06 de junho de 2012, 

às 10 horas, na sala 350 desta 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, 2 de maio de 2012                                                                  

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

Matrícula 12/082831-9                                 

 


