
 

 

Aos dois dias do mês de fevereiro de 2016, realizou-se nas dependências da Secretaria 

de Estado de Educação a septuagésima sexta 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, Ana Celeste 

de Vasconcellos Reis Moraes, Ana Paula Peçanha de Araújo Lima, Creuza Mattoso de 

Almeida, Mirian de Fatima Rodrigues Mota, Wagner Sant’anna Figueiredo e a 

Conselheira Suplente: Maria Rosa Araújo de Castro. Registra-se ainda a presença da 

Senhora Aline Ribeiro, representante da Contabilidade/SEEDUC.  A reunião tinha 

como pauta a apreciação da Prestação de Contas do FUNDEB referente ao ano de 2015. 

Aberta à sessão, O Sr. Presidente do Conselho, Niverton Antunes e os conselheiros 

Wagner Sant’anna, Creuza Mattoso e Ana Paula Peçanha relataram a visita ao Colégio 

Estadual  Manoel Bandeira. A Conselheira Ana Paula ficou de encaminhar o relatório 

da visita para os demais conselheiros. Após isto, o Sr. Presidente sugeriu a divulgação 

do trabalho do CACS-FUNDEB/RJ junto as unidades escolares do Estado, por meio de 

cartazes. Em prosseguimento, a Sr.ª Aline Ribeiro, representante do setor de 

contabilidade SEEDUC apresentou o Relatório de Prestação de Contas Anual do 

FUNDEB. Após análise dos conselheiros presentes, o Relatório foi aprovado por todos 

sem ressalvas. Após, mais uma vez, os conselheiros notaram a ausência de algumas 

representações nas reuniões. A conselheira Ana Paula Peçanha sugeriu encaminhar 

notificação para os representantes que não compareceram a reunião de hoje, junto com 

o e-mail de convocação. O Sr. Presidente lembrou que ainda não foi possível 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/RJ por falta de quórum. O Sr. Presidente ficou de 

encaminhar nova notificação a Corte de Contas. Após, os conselheiros decidiram 

alterar o horário da reunião para 14 às 16 horas. Por fim, a aprovação das atas de 2015 

ficou para a próxima reunião ordinária. 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, 02 de fevereiro de 2016. 
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