
 

 

Aos quatorze dias do mês de outubro de 2015, realizou-se nas dependências da 

Secretaria de Estado de Educação a septuagésima terceira 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: Niverton Antunes, Elaine Maria 

Cunha Peres, Maria da Glória Ferreira dos Santos, Wagner Sant’anna Figueiredo e a 

Conselheira Suplente: Liliane Figueiredo da Silva. Registra-se ainda a presença da 

Senhora Aline Ribeiro, representante da Contabilidade/SEEDUC. Aberta à sessão, o Sr. 

Presidente do Conselho, Niverton Antunes, declarou que a reunião será considerada 

apenas um encontro técnico, pois não foi atingido o quórum mínimo. Em seguida, o Sr. 

Presidente concedeu a palavra para a Senhora Aline Ribeiro, representante da 

Contabilidade/SEEDUC. A Sr.ª Aline apresentou os relatórios do FUNDEB referentes 

aos meses de agosto e setembro. Os conselheiros não levantaram nenhuma objeção 

quanto aos documentos apresentados. Após isto, a Conselheira Maria da Glória 

levantou a necessidade do Conselho começar a realizar vista nas escolas da rede 

estadual e sugeriu o C.E Manuel Bandeira, localizado em Duque de Caxias. Os 

conselheiros então decidiram realizar visita na referida unidade, no dia 04 de 

novembro do ano corrente, às 09h30. Em seguida, os Conselheiros Wagner e Maria da 

Glória, que representaram o CACS-FUNDEB no III Encontro Estadual Ministério 

Público pelo Controle Social na Educação, realizado no último dia 25 de setembro, 

relataram o evento. Prosseguindo com a reunião, o Sr. Niverton Antunes apresentou 

resposta ao Ofício 2ª PJTCPEC nº 803/12 - IC 25/11, que foi aprovada pelos 

Conselheiros e o Ofício MPERJ nº 1613/2015, oriundos do Ministério Público. Por fim, 

as atas da 70º e 71º reuniões ordinárias não foram aprovadas por falta de quórum. 

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, 14 de outubro de 2015. 
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