
 

  

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

ATA DA 61ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 61ª 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), 

Sandra Dias Pereira, (Representante dos Responsáveis da Rede Pública Municipal de Ensino – 

titular), Ana Celeste Vasconcellos Reis Moraes (Representante do Conselho Municipal de 

Educação – suplente), Carlos Henrique Sampaio de Farias - suplente (Representante do 

Segmento Professor – SEPE) 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. Justificaram a ausência Sonia 

Maria Constantin Garcia das Neves (Representante dos Professores da Educação Básica da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino), Marta Ferreira Loureiro (Representante dos 

Servidores das Escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino – titular e suplente), e 

Ana Maria Gomes Cezar (Representante do Conselho Municipal de Educação). Fica registrado, 

de início, que o número de presentes, considerando os segmentos representados, não alcançou 

o quórum previsto no Regulamento Interno, de modo que a reunião transcorreu na forma de 

encontro técnico, sem a tomada de decisões. O presidente do Conselho, prof. Niverton lembra 

que o Conselho deverá emitir parecer sobre a prestação de contas, exercício 2012, e que 

provavelmente serão necessárias duas reuniões no mês de fevereiro. Lembra ainda que foram 

enviados ofícios para Coordenadoria de Gestão Escolar e Governança – CGG, para 

Coordenação dos Conselhos Tutelares, solicitando posicionamento sobre substituição de 

conselheiros. O conselheiro Niverton sugere que, aproximadamente em maio, se acione os 

diferentes órgãos para escolha dos novos conselheiros, de modo que não se tenha intervalo 

 

 

 

 



 

 

 

 entre os mandatos. O conselheiro Carlos deseja saber se tem alguma relação com o Conselho 

do FUNDEB, a visita técnica que a E.M. Paraíba recebeu. Não se pode afirmar que existe alguma 

relação, o que existiu foi que o Conselho contatou a Coordenadoria de Infraestrutura sobre a 

referida escola, assim como a E.M. Ponte dos Jesuítas. 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 06 de fevereiro 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, 09 de janeiro de 2013.                                                                                                                      

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

Matrícula 12/082831-9 


