
 

 

Aos nove dias do mês de março de 2016, realizou-se nas dependências da Secretaria de 

Estado de Educação a septuagésima sétima 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 Paula Peçanha de Araújo 

Lima, Creuza Mattoso de Almeida e Wagner Sant’anna Figueiredo. Registra-se ainda a 

presença do Senhor Vitor Oliveira da Silva Assis, representante da 

Contabilidade/SEEDUC.  A Conselheira Ana Celeste justificou a ausência informando 

que estava de férias e fora da cidade. Aberta à sessão, em atenção à demanda 

encaminhada durante o último encontro, quanto confecção de cartazes para divulgar o 

trabalho do CACS-FUNDEB, a Srta. Ana Paula Pinto, representante da Chefia de 

Gabinete/SEEDUC e Secretária do Conselho, informou que a Secretaria está à 

disposição para confeccionar a logotipo e toda a arte para o Conselho. Prosseguindo 

com a reunião, o Sr. Presidente do Conselho, Niverton Antunes, informou que as atas 

de 2015 ainda não foram aprovadas por falta de quórum. Em seguida, o Sr. Senhor 

Vitor Oliveira da Silva Assis, representante da Contabilidade/SEEDUC apresentou o 

relatório do FUNDEB referente ao mês de janeiro. O Sr. Vitor esclareceu que não 

possível apresentar o relatório de fevereiro, pois o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, até a data da reunião, não tinha liberado o 

acesso ao sistema. Após isto, o Sr. Niverton Antunes apresentou a sua carta de 

renúncia a Presidência do CACS-FUNDEB. Após a Conselheira Ana Paula Peçanha ler 

o teor da carta para os presentes, Niverton informou que sairá da Presidência por 

motivos pessoais, no entanto, continuará como membro titular no Conselho. A Srta. 

Ana Paula Pinto então lembrou que o Conselho ainda não emitiu parecer conclusivo 

referente à Prestação de Contas do Programa de Educação de Jovens e Adultos – 

PEJA/FNDE, notificação que já havia sido encaminhada aos Conselheiros 

anteriormente, por e-mail, e que somente o atual Presidente do Conselho tem acesso ao 

Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON/FNDE, uma vez que é necessário o CPF 

do mesmo para logar na plataforma. 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, 09 de março de 2016. 
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