
 

  

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

ATA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

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

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 60ª 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), Eunice de Moura Mattos (Representante da Secretaria 

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, deu por iniciada a reunião. A Conselheira Marta  procedeu a leitura  da  

ata da reunião anterior e, após as devidas ressalvas, foi aprovada pelo o conselho.  Em seguida o 

conselheiro Misael relatou como foi a  reunião do dia 12/11 com a promotora, Drª Bianca, da 1ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital. Seguindo a pauta, 

o conselheiro  Niverton informa aos conselheiros do e-mail enviado  da  1ª Promotoria de Justiça 

de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital para  a Secretaria Municipal de Educação, 

com cópia, para  ciência dos Conselheiros,  sobre a E.M. Rosa da Fonseca. Informa também 

sobre o ofício recebido com a resposta da RIOURBE. O conselheiro  Niverton repassa o III 

Encontro de Conselhos Sociais  promovido pelo Tribunal de Contas do Município – TCMRJ.  

 

 



 

Dando continuidade, os conselheiros receberam as assessoras da Coordenadoria de Gestão 

Escolar e Governança – CGG, professoras Sheila Cardoso Motta e Christiane Lopes, para serem 

informados sobre os procedimentos para substituição de conselheiros. O primeiro passo é o 

envio de ofício para E/SUBG/CGG indicando quais os segmentos  que apresentam  vacância. A 

Coordenadoria convocará o Conselho Escola Comunidade – CEC  e realizará as reuniões por 

segmentos para escolha dos novos conselheiros. Lembraram ainda que em janeiro professores e 

alunos estarão de férias. O conselheiro Niverton agradece a presença das professoras e acorda 

com os conselheiros as próximas ações para acabarem com as vacâncias que ora se 

apresentam. O último item da pauta foi sobre o parecer do conselho sobre a prestação de contas 

dos recursos transferidos no âmbito do Programa Especial de Recuperação da Rede Física 

Escolar Pública. Para conversar com os conselheiros compareceu a professora Maria Cecília 

Ferreira, assessora da E/SUBG/CP. A professora Maria Cecília informa que o parecer é sobre a 

parte financeira da prestação de contas. Informa ainda que o FNDE prorrogou o prazo de 2011 

para 2012, passível ainda de prorrogação. Lembra ainda que técnicos do governo federal 

estiveram na Cidade para realizarem diferentes tipos de auditoria: documental e presencial. O 

conselheiro Joselito questiona sobre as obras nas escolas municipais Ana Néri e Débora Mendes 

de Moraes. A conselheira Eunice reafirma que a RIOURBE tem a responsabilidade de 

acompanhar a execução de obras e que o conselho pode solicitar a presença de técnicos da 

RIOURBE para avaliarem as obras nas escolas citadas. Quanto à prestação de contas, no que 

tange à parte financeira, o conselho aprova unanimemente. O conselheiro Niverton agradece 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 14/01/2013, às 11h. e, a próxima reunião do Conselho está 

agendada para o dia 09 de janeiro de 2013, 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, 05 de dezembro de 2012                                                                                                                       
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