
 

  

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

ATA DA 59ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

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

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 59ª 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 Maria Gomes Cezar e Ana Celeste Vasconcellos Reis Moraes  (Representante do Conselho  

Municipal de Educação – suplente),  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 verificar a existência de quorum, o presidente do 

Conselho, prof. Niverton, iniciando-se a reunião. A conselheira Vânia procedeu a leitura  da  ata  

anterior e, após as devidas ressalvas, foi aprovada pelo o conselho.  Em seguida o conselheiro 

Misael apresentou os relatórios das visitas  que serão entregues à promotora, Drª Bianca, da 1ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital. Ficou acordado que 

na próxima reunião, dia 05/12, um novo cronograma de visitas deverá ser fechado. Dando 

continuidade à pauta tivemos a presença da professora Rosa, da E/SUBG/CAD, que realizou o 

pagamento aos conselheiros presentes do auxílio transporte que fizeram jus, no período de junho 

a setembro de 2012. Cumprindo assim a Resolução SME n° 1139. Seguindo a pauta, o professor 

 Niverton informa aos conselheiros: 1. que foram respondidos dois questionamentos  da  1ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital que foram  por e-

mail, o primeiro se referia à divulgação à todas as unidades escolares dos meios de contato do  

 



Conselho, e a solicitação da relação mencionada na ata da reunião realizada em 28/09. Cada 

conselheiro recebeu um pequeno cartaz que foi enviado para todas as unidades escolares para 

serem fixados em lugar de fácil visibilidade. Quanto à segunda solicitação, nova relação foi 

enviada ( inclusão da E.M. Marechal Hermes). 2. Que um aluno da Fundação Getúlio Vargas 

entrou em contato com o Conselho perguntando se poderia  participar das reuniões do Conselho. 

Após análise dos conselheiros ficou acordado que apesar todos entenderem que as reuniões são 

transparentes, e que ninguém se opõe à presença de convidados, mas qualquer pessoa que 

desejar assistir às reuniões do Conselho deverá enviar mensagem eletrônica com dados 

pessoais, acadêmicos, e clareza no objetivo da participação. O Conselho, após apreciação, se 

posicionará. 3.  Finalmente, a questão da vacância. Ficou combinado que na próxima reunião o 

conselho deverá se posicionar de modo que em janeiro o quadro já esteja completo. Por fim, o 

conselheiro Niverton dá as boas vindas à professora Maria Cecília Ferreira, assessora da 

E/SUBG/CP, convidada a prestar informações sobre o Programa Mais Educação. A conselheira 

Marlene lembra que  buscou informações sobre o Programa Mais Educação, tão e somente, em 

consideração ao conselheiro Carlos, porém lamenta que o conselheiro não esteja presente para 

ouvi-las. A professora Maria Cecília informa aos conselheiros que duas equipes atuam junto ao 

programa, inicialmente atua a Coordenadoria de Gestão Escolar e Governança – CGG, depois, 

durante a prestação de contas, atuação passa a ser da Coordenadoria de Planejamento – CP. O 

programa foi criado inicialmente, para atender, em caráter prioritário, como estratégia do governo 

federal para a promoção da educação integral, as escolas que apresentassem baixo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), situadas em capitais e regiões metropolitanas 

marcados por situações de vulnerabilidade social. Para o desenvolvimento de cada atividade, o 

governo federal repassa recursos para ressarcimento de monitores, materiais de consumo e de 

apoio segundo as atividades. Em 2009, o número de escolas participantes do Programa Mais 

Educação era de 313; em 2011, 318 escolas e em 2012, temos 475 escolas participantes.  O 

conselheiro Niverton agradeceu a presença  da professora Maria Cecília. Finalmente, o 

presidente Niverton lembra que  a reunião com a Promotora Bianca, da  1ª Promotoria de Justiça 

de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, no próximo dia 12/11/2012, às 14h. e, a 

próxima reunião do Conselho está agendada para o dia 05 de dezembro 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, 07 de novembro de 2012                                                                                                                       
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