
 

  

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

ATA DA 58ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

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

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 58ª 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 (Representante dos Alunos da Educação 

Básica da Rede Pública Municipal de Ensino – titular), Sérgio Sodré Peçanha e 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), Eunice de Moura Mattos (Representante da Secretaria Municipal de Educação – 

suplente), Carlos Henrique Sampaio de Farias ( Representante SEPE - segmento Professor ), 

Telma  de  Paula  Luzemi        ( Representante SEPE - segmento Servidor) e Misael Saade Maia  

e Marlene Puerta Coelho (Representantes do Poder Executivo Municipal – titular e suplente). 

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

Planejamento. Após abertura oficial da reunião,  tendo quorum, o presidente do Conselho, prof. 

Niverton, inicia  a reunião justificando sua ausência nos encontros previstos no mês anterior. A 

conselheira Marlene aproveita o momento para elogiar a vice-presidente, a conselheira Marta, no 

desempenho  da função. A conselheira Sonia  procedeu a leitura  da  ata da  reunião anterior, 

sendo esta, aprovada pelos conselheiros. Em seguida, foi distribuída cópia do relatório do 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, de número TCM/GPA/SCP/00464/2012 para 

que os conselheiros tomassem ciência sobre o conteúdo do relatório citado. Após a leitura do 

relatório do TCMRJ, a secretária executiva, profª Maria Cristina, repassa os avisos gerais 

previstos na pauta: 1. O Regimento Interno do Conselho foi publicado no Diário Oficial do 

 



 

 Município do RJ, no dia 10 de setembro de 2012; 2. Na próxima reunião será paga a 2ª parcela 

do auxílio-transporte a que os conselheiros  fizeram jus nos meses de junho a setembro do 

corrente ano; 3. Apresentado o ofício com a resposta formal do Conselho à 1ª Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital. O próximo assunto a ser abordado 

foi “Orçamento 2012”, explicado pelos conselheiros Marlene e Misael. Foram distribuídas cópias 

de duas planilhas que versavam sobre o tema proposto: Quadro de Detalhamento de Despesas – 

Orçamento 2012: a primeira é a completa, com todas as despesas e fontes  e a segunda é a 

consolidada com as despesas pertinentes a fonte 142. O conselheiro Misael explica que as 

planilhas apresentadas são do orçamento para exercício de 2012, orçamento aprovado em 2011.  

O orçamento de 2013 foi encaminhado à Câmara Municipal, em setembro de 2012, para análise 

e aprovação.  A conselheira Marlene explica que todas as secretarias recebem um teto, a 

Secretaria Municipal de Fazenda estima a receita para toda a Prefeitura. Cabem a SME, 25% da 

receita relativa à arrecadação própria e transferências. Os itens foram tratados pontualmente, à 

medida que surgiam as dúvidas por parte dos conselheiros. O conselheiro Carlos declara  que o 

Conselho pode sugerir  mudanças no cronograma de realização de obras nas escolas. A 

conselheira Marlene lembra que a prioridade de pagamento é para as obras já em andamento.  A 

conselheira Marta pede para o Conselheiro Carlos se apresentar, pois não o conhecia, Após sua 

apresentação, explicou que, sendo suplente, não tinha conhecimento da ausência da titular, 

portanto só havia comparecido uma única vez anteriormente. Continuando, o conselheiro solicita 

em nome do SEPE, o plano de obras, explicando que tem notado que algumas obras ou estão 

inacabadas ou foram mal feitas, e como exemplo cita a E.M. Paraíba, que até hoje apresenta 

problemas. O conselheiro Niverton pergunta se existe algum planejamento visando a E.M. 

Paraíba. A conselheira Eunice explica que o plano de obra existente abrange mais ou menos 90 

unidades escolares, porém ela não tem como responder pontualmente. E que as demandas se 

originam de várias vertentes: da própria Coordenadoria Regional de Educação, Associações de 

Moradores, Governo Federal, e que o Conselho é mais uma vertente. Lembra ainda que a 

natureza do Conselho é acompanhar, fiscalizar e encaminhar para o órgão a quem é de direito. 

Que é preciso juntar esforços para fazer valer o objetivo final que é atender bem o nosso 

alunado. O conselheiro Joselito se preocupa com o que é discutido no Conselho, pois ele às 

vezes tem a sensação que muito se discute e não temos nenhuma resposta. E gostaria de 

registrar a situação das E.M. Débora Mendes de Moraes ( obra  que  não  termina ) solicitando  

uma nova visita dos mesmos conselheiros que participaram da visita no mês de setembro e  E.M.  

Pontes dos Jesuítas  (cozinha  /refeitório – espaços insuficientes). O conselheiro Carlos solicita 

 



 

 ao Conselho a quantidade de escolas que aderiram ao programa Mais Educação. Informa que 

em Nova Iguaçu, 100% das escolas aderiram ao programa. A conselheira Marlene intervém 

dizendo que não é possível comparar percentual, pois os quantitativos nos dois municípios são 

diferentes. A conselheira Eunice não concorda com a solicitação do SEPE ao Conselho, tal 

solicitação deveria ser encaminhada diretamente à SME. A conselheira Sonia pergunta se o 

programa é ligado ao Fundeb, dito que não, então não cabe ao Conselho responder. A 

conselheira Marlene buscará a resposta em consideração ao conselheiro Carlos. A próxima 

reunião do Conselho está agendada para o dia 07 de novembro de 2012, sala 350. 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, 03 de outubro de 2012    

                                                                                                                             

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

Matrícula 12/082831-9                         


