
 

 

 

 

Aos doze dias do mês de agosto de 2015, realizou-se nas dependências da Secretaria de 

Estado de Educação a septuagésima primeira 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: Creuza Mattoso de Almeida, 

Niverton Antunes, Wagner Sant’anna Figueiredo e Maria da Glória dos Santos. 

Registra-se ainda a presença do Senhor Vitor Oliveira da Silva Assis, representante da 

Contabilidade/SEEDUC. Antes do início da sessão, a Srtª Ana Paula Pinto, 

representante da Chefia de Gabinete/SEEDUC e Secretária do Conselho, esclareceu 

que, por solicitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 

tendo em vista a Lei nº 11.494/2007 c/c Portaria/FNDE Nº481/2013, tramita na Pasta 

alteração do Decreto Estadual de Criação do CCAS-FUNDEB/RJ, de forma que o 

Poder Executivo Estadual será representando por 3 (três) representantes, sendo 1 da 

Secretaria de Estado de Educação. Após isto, a sessão foi aberta. O Sr. Presidente do 

Conselho, Niverton Antunes verificou que a reunião não atingiu o quórum mínimo, 

portanto, informou que será feito apenas um relatório do encontro e não uma ata. Após 

isto, o Sr. Presidente concedeu a palavra para o Sr. Vitor Oliveira da Silva Assis, 

representante da Contabilidade/SEEDUC. O Sr. Vitor apresentou os relatórios 

referentes aos meses de junho e julho. Em seguida, a Sr. Presidente sugeriu incluir na 

pauta a visita nas unidades escolares do Estado. Na oportunidade, o Sr. Niverton 

Antunes alertou sobre a necessidade das próximas reuniões terem o quórum mínimo 

para alterar o Regimento Interno a fim de que a aprovação dos relatórios de Prestação 

de Contas seja feita com, no mínimo, dois terços dos membros e assim atender a 

determinação do Tribunal de Contas do Estado – TCE. A Conselheira Creuza sugeriu 

que os conselheiros faltosos sejam convocados também por contato telefônico e assim 

garantir a presença de todos os membros. 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, 12 de agosto de 2015. 
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