
  

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

ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e treze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 63ª 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, Joselito Ferreira de 

Campos Lima e Vânia Cristina de Oliveira (Representantes dos Responsáveis da Rede Pública 

Municipal de Ensino – titular e suplentes respectivamente), Ana Celeste Vasconcellos Reis 

Moraes (Representante do Conselho Municipal de Educação – suplente), Carlos Henrique 

Sampaio de Farias (Representante SEPE - segmento Professor), Misael Saade Maia e Marlene 

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

ausência na presente reunião, as conselheiras Sandra Dias Pereira e Telma Luzemi de Paula 

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

Planejamento. Após verificar a existência de quórum, o presidente do Conselho, prof. Niverton, 

deu por iniciada à reunião procedendo à leitura das últimas atas, a 62ª reunião ordinária e a 1ª 

reunião extraordinária de 2013. As duas atas foram analisadas e aprovadas sem ressalvas. O 

primeiro item da pauta é sobre a questão das vacâncias existentes. O conselheiro Misael informa 

sobre a existência de um estudo do TCMRJ, onde aprova a recondução dos conselheiros para 

mais um mandato. O conselheiro Carlos Henrique pergunta se o TCMRJ “orienta ou exige”, no 

que foi respondido que orienta. O conselheiro relata sua experiência no Estado quanto à 

solicitação de orientação ao TCE/RJ sobre a questão da recondução dos conselheiros. O 

conselheiro Joselito sugere que se faça um documento às diferentes esferas de atuação, 

solicitando consulta sobre a possibilidade de prorrogação de seis meses (fechando o ano de 

2013). Este documento deverá ser encaminhado ao Gabinete da SME, ao TCMRJ e à promotora, 

 



 Drª Bianca, da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital. 

No documento deverá constar o objetivo principal (consultar sobre a possibilidade de prorrogação 

de mandato), a legislação, data da posse e data provável de término. Dando continuidade à 

pauta, foi distribuído ao conselho o calendário das visitas do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB às escolas previstas para março/ abril. A 

conselheira Sonia pediu a palavra para informar que recebeu uma mensagem eletrônica, onde o 

interlocutor apontava seu descontentamento quanto ao Conselho ter aprovado a compra do jogo 

Banco imobiliário. Segundo alguns conselheiros, houve divulgação por parte dos meios de 

comunicação que o Tribunal Regional Eleitoral – TRE teria ordenado o recolhimento do jogo. A 

conselheira Marlene lembra que aquisição de jogos didáticos, pedagógicos, através da fonte 142, 

não fere a legislação. Após análise de toda situação, o conselho concordou no envio de convite 

para algum representante da Prefeitura para conversar com os conselheiros sobre o tema 

supracitado. O conselheiro Niverton confirma a agenda do mês de abril: dia 03/04 reunião 

ordinária do Conselho e dia10/04, às 15 horas , reunião com a 1ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva de Proteção à Educação da Capital. E, por nada mais haver a registrar, 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, 06 de março de 2013.                                                                                                                                         

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 
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