
  

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

ATA DA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a sua 65ª 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, Sandra Dias 

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

Municipal de Ensino – titulares e suplente respectivamente), Ana Celeste Vasconcellos Reis 

Moraes (Representante do Conselho Municipal de Educação – suplente), Telma Luzemi de Paula 

Souza (Representante SEPE - segmento Servidor), Misael Saade Maia (Representante do Poder 

Executivo Municipal – titular). Justificou a ausência na presente reunião, o conselheiro Joselito 

Ferreira de Campos Lima. Secretariando a reunião, Maria Cristina Lautenschlager Kohn, da 

SME/Coordenadoria de Planejamento. Após verificar a existência de quórum, iniciou-se a 

reunião. Inicialmente, o presidente do Conselho, professor Niverton informa que haverá uma 

troca na ordem dos itens a serem tratados. Aproveitando que a professora Luiza Vaz já se 

encontra presente para conversar com o Conselho, iniciou-se o encontro com os esclarecimentos 

por parte da referida professora. O conselheiro Niverton relembra que tendo em vista matérias 

referentes à aquisição do jogo “Banco Imobiliário – Cidade Olímpica”, pela SME, junto à empresa 

Estrela Distribuidora Comercial Importadora e Exportadora Ltda., veiculadas nas diferentes 

mídias, e a informação de alguns conselheiros sobre a demanda de seus pares a respeito do 

tema, o Conselho solicitou a presença de representante da Secretaria, portador das informações 

sobre a referida aquisição. Diante do exposto, apresentou a senhora Luiza Vaz,  

 

 

 

 



 

 

Coordenadora da Coordenadoria de Planejamento da SME, representante indicada pela 

Secretaria de Educação, para prestar esclarecimentos sobre o tema. A professora Luiza inicia 

sua apresentação dizendo que o processo democrático tem suas nuances, suas contradições, e 

que os questionamentos sempre estarão presentes. A polêmica faz parte deste processo, e sua 

presença tem por objetivo esclarecer os questionamentos do Conselho. O FUNDEB continua a 

professora Luiza, é uma receita e que os recursos podem ser utilizados em todas as atividades 

que compõem o MDE (Manutenção do Desenvolvimento da Educação), logo, a aquisição de 

jogos didáticos, pedagógicos, através da fonte 142 (FUNDEB), não fere a legislação. Lembra 

ainda que tivemos um grande avanço, pois, anteriormente, o FUNDEF atendia somente o Ensino 

Fundamental. A conselheira Sonia comenta que  a utilização  da verba do FUNDEB para 

aquisição de jogos pedagógicos ninguém tem duvida que seja permitido, o que incomoda é saber 

que o jogo foi instrumento de propaganda política. A professora Luiza aponta que o jogo 

apresenta aspectos da Cidade do Rio de Janeiro, existentes há muito tempo, seja da 

administração passada, seja da atual administração, e que foi adquirido em 2013, depois de toda 

campanha e eleição do atual Prefeito, que inclusive se dirigiu ao TRE para devidos 

esclarecimentos. A professora Luiza informa também, que o jogo será devolvido à empresa 

Estrela Distribuidora Comercial Importadora e Exportadora Ltda., que deverá ressarcir o valor 

total ao Município (parte do Tesouro Municipal e parte do Fundeb). A última informação recebida 

por ela, é que o prazo para devolução deverá ser até o final do semestre. A conselheira Marta 

pergunta por que estas informações não foram repassadas às direções das escolas, antes que 

toda polêmica se espalhasse. A professora Luiza responde que como ela havia falado 

anteriormente, sempre haverá polêmica, porque faz parte do processo democrático. Não havendo 

mais nenhuma pergunta por parte do Conselho, significando que as explicações foram claras, o 

conselheiro Niverton agradece a presença da professora Luiza. Dando continuidade à reunião, 

procedeu-se a leitura da ata da 64ª reunião ordinária pela conselheira Vânia, que foi aprovada 

com as seguintes ressalvas: 1. “onde se lê: “, imobiliário precisando de reformas...”, leia-se , 

“mobiliário precisando de reformas...”, 2. Explicitar todos os conselheiros que visitaram escolas, 

sendo assim tivemos no dia 19/03 a presença dos conselheiros Joselito, Sergio e Misael; no dia 

21/03, pela manhã os conselheiros Vânia, Telma e Misael, pela tarde, os conselheiros Marques e 

Misael. Em seguida 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 

janeiro a maio de 2013. Após análise da ata reunião com a 1ª Promotoria de Justiça de Tutela  

 

 

 



 

 

Coletiva de Proteção à Educação da Capital,ficou acertado de se encaminhar resposta sobre a 

questão do Banco Imobiliário por e-mail. Retomando a palavra, o conselheiro Niverton deu 

ciência aos demais conselheiros da resposta negativa da SME quanto a solicitação de 

prorrogação de mandato. E aproveitando o item da pauta, o conselheiro Niverton informou como 

está a questão da escolha dos novos conselheiros, a CGG está ministrando as reuniões com os 

diferentes segmentos da Comunidade Escolar, ofícios foram enviados para a Coordenadoria dos 

Conselhos Tutelares, SEPE e CME. Os conselheiros pedem o registro do repúdio para a demora 

na publicação em Diário Oficial da nomeação dos Conselheiros. Finalizando o relatório das visitas 

das escolas contempladas pelo Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar 

Pública, o  conselheiro Misael informa que a E.M. Ítalo Zappa apresentou problemas na 

recuperação do anexo. Esta visita contou com a participação dos conselheiros  Niverton, Antonio 

e Misael. Antes de encerrar a reunião ,e como a próxima reunião deste Conselho será a última do 

mandato, foi aprovada a proposta de se fazer um documento registrando todo o trabalho 

desenvolvido por este Conselho. Confirmando a agenda, dia 21/05,  às 9h30min Audiência 

Pública, na Câmara Municipal , e a última reunião ordinária, no dia 5 de junho, na sala 350. 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, 08 de maio de 2013.                                                                                                                                         

 

Maria Cristina Lautenschlager Kohn 

matrícula 12/082831-9 

 

 

  

                                 

 


