
 

 

Aos treze dias do mês de abril de 2016, realizou-se nas dependências da Secretaria 

de Estado de Educação septuagésima oitava reunião ordinária 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, Wagner 

Sant’anna Figueiredo e a Conselheira Suplente: Lysbeth Maria Cantuária Libonati.  

A reunião teve como pauta: A emissão do parecer conclusivo referente à Prestação 

de Contas do Programa de Educação de Jovens e Adultos – PEJA/2013 ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; eleição de novo Vice -

Presidente do CACS-FUNDEB/RJ.  

A conselheira titular Elaine Maria da Cunha Peres, representante da Secretaria de 

Planejamento e Gestão - SEPLAG encaminhou mensagem eletrônica justificando a 

sua ausência. A Conselheira Titular Ana Celeste de Vasconcellos Reis Moraes, 

representante do Poder Executivo Municipal, também encaminhou e-mail 

informando que não pode comparecer a reunião e que não poderá continuar no 

cargo de Vice-presidente do CACS-FUNDEB/RJ por motivos pessoais e 

compromissos de trabalho.  

Aberta a sessão, mais uma vez, os conselheiros tentaram, por diversas vezes, 

acesso ao Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON/FNDE para analisar a 

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

PEJA/Exercício 2013 e encaminhar parecer conclusivo, porém sem sucesso. Diante 

disto, a Conselheira Creuza Mattoso de Almeida sugeriu que o caso seja levado ao 

Secretário de Estado de Educação para que ele possa intervir junto ao Presidente 

do FNDE e solucionar o caso. A Conselheira Ana Paula Peçanha de Araújo Lima 

sugeriu que a Secretária do Conselho e representante da Chefia de 

Gabinete/SEEDUC, Srta. Ana Paula Pinto envie e-mail para o Fundo relatando a 

dificuldade que o CACS-FUNDEB tem em acessar o SIGECON e solicitar que o 

problema seja resolvido para que o Conselho possa sanar esta pendência com a 

maior brevidade possível.  

Prosseguindo com a pauta, os conselheiros presentes deliberaram pela eleição de 

novo Vice-Presidente do Conselho, tendo em vista a renúncia da conselheira Ana 

Celeste de Vasconcellos Reis Moraes do cargo. O conselheiro Wagner Sant’anna 

Figueiredo foi eleito pelos conselheiros presentes como novo Vice-Presidente.  
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Em seguida, os conselheiros Niverton Antunes, Ana Paula Peçanha e Creuza 

Mattoso informaram que irão à reunião convocada pelo Ministério Público 

Federal, por meio do Ofício Nº 3487/2016/PR/RJ/MC, a ser realizada no dia 26 de 

abril do ano corrente. A Conselheira Creuza Mattoso solicitou a Secretária do 

Conselho, Srtª Ana Paula Pinto,  que prepare uma compilação com todos os 

documentos referentes ao atual mandato do Conselho para apresentar na aludida 

reunião.  

Por fim, o Conselheiro Wagner Sant’anna sugeriu que o Conselho realize novas 

visitas as unidades escolares do Estado.  A Conselheira Ana Paula Peçanha 

esclareceu que persiste a impossibilidade de agendamento de veículos da SEEDUC 

para atendimento de agendas, tendo em vista que a suspensão do abastecimento 

ainda perdura, sem prazo para regularização. Nada mais a tratar, a sessão foi 

encerrada e a ata lavrada pelos conselheiros presentes na folha de presença, em 

anexo. 

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2016. 

 

 

 


