
 

 

 

 

Aos onze dias do mês de junho de 2015, realizou-se nas dependências da Secretaria de 

Estado de Educação a septuagésima reunião do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro.  Presentes os 

Senhores Conselheiros Titulares: Ana Celeste de Vasconcellos Reis Moraes, Creuza 

Mattoso de Almeida, Júlia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna, Niverton Antunes, Paulo 

Roberto Laboissiere e Wagner Sant’anna Figueiredo e a Conselheira Suplente: Maria 

Rosa Araújo de Castro. Registra-se ainda a presença da Senhora Aline Ribeiro e do 

Senhor Vitor Oliveira da Silva Assis, representantes da Contabilidade/SEEDUC e 

Flavio Lemos Alencar, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

do Rio de Janeiro – SEPLAG/RJ.  Aberta à sessão, o Sr. Presidente do Conselho, 

Niverton Antunes, concedeu a palavra para a Sra. Aline Ribeiro, representante da 

Coordenadoria Setorial de Contabilidade – COSEC/SEEDUC. A Sra. Aline explicou 

para os conselheiros como funciona o setor de Contabilidade da SEEDUC. Na 

oportunidade, a conselheira Creuza ainda esclareceu como é observada a utilização de 

recurso do FUNDEB. Ainda com a palavra, a Sra. Aline informou que o Ministério 

Público solicitou uma simplificação do relatório mensal da Prestação de Contas do 

FUNDEB, para facilitar a análise dos conselheiros. Após os esclarecimentos, a Sra. 

Aline apresentou o relatório referente aos últimos cinco meses. Por fim, a Sra. Aline 

apresentou o relatório de elementos e sub-elementos de despesa. Prosseguindo com a 

pauta, o Sr. Niverton apresentou o Ofício MPERJ nº333/2015, oriundo do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, o qual apresenta a situação do Colégio Estadual 

Piauí, de Volta Redonda e o Ofício nº 828/2015, também encaminhado pelo MP, o qual 

convida o Conselho para o evento “II Encontro Ministério Público e o Controle Social 

na Educação – Conselhos e Fóruns na Educação de Jovens e Adultos”, que está 

agendado para o dia 26 de junho. O Sr. Presidente Niverton Antunes, a Conselheira 

Creuza Mattoso de Almeida e o Conselheiro Wagner Sant'anna Figueiredo informaram 

que irão representar o CACS/FUNDEB no evento. Na mesma oportunidade, o Sr. 

Presidente apresentou o OFÍCIO PRS/SSE/CSO 19570/2015, oriundo do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ, o qual determina a alteração do 

Regimento Interno a fim de que a aprovação dos relatórios de Prestação de Contas 

sejam feitas com, no mínimo, dois terços dos membros. O Sr. Presidente declarou que 

irá retomar o assunto quando a reunião tiver quórum mínimo para alterar o Regimento 

Interno. Os conselheiros sentiram a necessidade de maior presença dos Conselheiros. 

Por fim, a ata da 69ª reunião ordinária foi aprovada sem ressalvas. Ao final da reunião, 

o Sr. Niverton sugeriu que os demais assuntos de interesse dos conselheiros devem ser 
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encaminhados com antecedência, por e-mail, para melhor desenvolvimento da 

reunião. Nada mais a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, lavrou a 

presente Ata, assinada pelos Conselheiros na folha de presença, em anexo. 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015. 

  

 

Ana Paula da Silva Pinto                                                        Niverton Antunes 
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