
 

  

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

ATA DA 54ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

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

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 54ª 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), Marques Alberto de 

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

Ensino – 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), Ana Maria Gomes Cezar e Ana Celeste Vasconcellos Reis Moraes 

(Representantes do Conselho  Municipal de Educação – titular e suplente), Misael Saade 

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

suplente). Justificaram  a ausência na reunião de hoje, os conselheiros Marta Ferreira 

Loureiro, Eunice de Moura Mattos, Carlos Henrique Sampaio de Farias e Telma de Paula 

Luzemi.  Secretariando a reunião,  Maria Cristina Lautenschlager Kohn, da 

SME/Coordenadoria de Planejamento. O Presidente do Conselho, prof. Niverton,  inicia o 

encontro afirmando que temos quorum. Sendo assim podendo os conselheiros deliberarem 

pelos itens da pauta. Atenda aos conselheiros que quaisquer assuntos que queiram ser 

tratados nas reuniões do Conselho, devem ser elencados com antecedência para o 

Presidente ou para a secretária executiva do Conselho, via telefone ou e-mail. A conselheira 

Ana Celeste procede à leitura  da ata da  reunião anterior, sendo aprovada pelos 

conselheiros.  Durante  a  leitura  da  ata   o  presidente   Niverton  reafirma   que   quando  for  

 

 

 



 

 

necessário poderá disponibilizar sua matrícula  de  modo  que  os  conselheiros  que  não  

sejam  servidores municipais possam acessar ao sistema FINCON. O conselheiro Misael 

aponta a existência do link "Rio Transparente” na página da Prefeitura na Internet, informando 

ser este um instrumento para acompanhamento da Execução Orçamentária da PCRJ. Ficou 

acordado que a secretária Maria Cristina irá fazer um passo a passo de como acessar o site e 

distribuirá para os conselheiros na próxima reunião. Dando continuidade à pauta, foi realizada 

a leitura da ata da reunião da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à 

Educação da Capital, no último dia 18 de maio de 2012 e, ficou acertado de ser enviar cópia 

da 53ª ata, que foi aprovada no encontro de hoje, conforme solicitação da Promotora Bianca, 

da  1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital. O 

presidente Niverton distribuiu cópias da apresentação da Srª Secretária Claudia Costin, na 

Audiência Pública, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no último dia 22/05. O Conselho 

se fez representar pelos seguintes Conselheiros: Niverton, Marta, Antonio José, Ana Cesar, 

Eunice, Marlene e Misael. O presidente Niverton deu ciência aos demais conselheiros do 

Ofício E/CMVP – FUNDEB n° 2 , considerando-se a Resolução SME n°1139/2011 , foi 

solicitado, a título de ressarcimento, o auxílio – transporte para os membros do Conselho, a 

que fizeram jus nos meses de fevereiro a maio do corrente ano. A conselheira Vânia pergunta 

se é possível ir às unidades escolares para verificar determinados assuntos, o presidente 

Niverton explica que é possível, mas que não devem  esquecer a natureza das atribuições do 

colegiado, disciplinadas inclusive em legislação de âmbito nacional, o conselheiro Marques 

reafirma  que antes de se entrar em qualquer  escola , não podemos esquecer que existem as 

Coordenadorias Regionais de Educação para atender as demandas das escolas, e 

finalmente, a conselheira Marlene relembra do caráter de Controle Social do Conselho. O 

próximo a ser tratado foi a distribuição e leitura do documento do TCM. O conselheiro Misael 

comenta que este documento vem de encontro com o que foi discutido na última reunião com 

a Drª Bianca, que não reconhece a quebra de vínculo formal, e conforme está explicitado na 

página 154, o TCM concorda. O próximo item da pauta foi a apresentação e análise de 

balancete pelo conselheiro Misael, onde foi esclarecido que se trata de instrumento bimestral 

elaborado pela Contadoria Geral, demonstrando, de modo geral, a posição da Execução 

Orçamentária.Os conselheiros Antonio Ferreira e Marques declararam achar muito importante  

 

 



 

 

o recebimento de documentação, pois existe uma cobrança por parte de seus pares quanto a 

veracidade do que está sendo exposto, assim sendo eles podem tranquilamente comprovar o 

que está sendo apresentado. Finalmente, o Regimento Interno teve sua apreciação final e  

submetido a aprovação ou não pelos conselheiros presentes. O presidente Niverton combina 

com todos os conselheiros que a votação será nominal, por segmento, e que será submetido 

a aprovação do mesmo através do SIM ou NÃO, e relembra que o suplente tem direito ao voto 

quanto a ausência do titular. Tivemos por resultado final: Conselheiro Niverton ,segmento 

diretor - sim, Conselheira Sonia, segmento professor – sim ,Conselheiro Marques, segmento 

funcionário – sim, Conselheiro Antonio Chaves, segmento aluno – sim, Conselheiro Antonio 

José, segmento aluno – sim, Conselheira Sandra, segmento responsável – sim, Conselheiro 

Sergio, segmento rersponsável- sim, Conselheira Ana Cezar, segmento CME – sim, 

Conselheiro Misael, segmento poder executivo – sim. Sendo o regimento aprovado ele será 

encaminhado a SME para as devidas providências. Assuntos que serão apreciados na 

próxima  reunião ordinária agendada para o dia 04 de julho de 2012, às 10 horas, na sala 350, 

desta Secretaria : Censo Escolar, Termo de visita e maior análise do balancete distribuído no 

encontro de hoje. 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, 6 de junho de 2012 

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

Matrícula 12/082831-9 

 


