
 

 

 

Aos onze dias do mês de maio de 2016, realizou-se nas dependências da Secretaria 

de Estado de Educação septuagésima nona 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: Maria da Glória 

Ferreira dos Santos, Ana Celeste Moraes de Vasconcelos, Ana Paula Peçanha de 

Araújo Lima, Creuza Mattoso de Almeida, Wagner Sant’anna. Registra-se a 

presença do Senhor Victor Oliveira da Silva Assis, representante da 

Contabilidade/SEEDUC.  

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

Planejamento e Gestão - SEPLAG encaminhou mensagem eletrônica justificando a 

sua ausência. 

Aberta a sessão, a Conselheira Creuza sugeriu que as próximas reuniões sejam 

realizadas na sede da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro – 

SEFAZ/RJ. A sugestão foi acatada, por unanimidade, pelos conselheiros presentes.  

Prosseguindo com a pauta, a conselheira Ana Paula Peçanha relatou a reunião com 

a Procuradora Maria Cristina Manella Cordeiro no Ministério Público Federal – 

MPF, realizada no último dia 26 de abril. Ana Paula informou que durante o 

encontro foi esclarecido que o CACS-FUNDEB deve emitir parecer sobre prestação 

de contas referentes aos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE.  

Em seguida, mais uma vez, os conselheiros presentes perceberam a baixa 

frequência nas reuniões ordinárias do Conselho. A Presidente, Sra. Maria da 

Glória, solicitou à Secretária do Conselho, Srtª Ana Paula Pinto, um levantamento 

de todos os conselheiros faltosos desde o início do ano e solicitou que a Chefia de 

Gabinete envie expediente para as entidades cobrando a presença dos 

representantes nos próximos encontros ou a substituição dos mesmos.  

Logo após, o Sr. Vitor Oliveira da Silva, representante do setor de 

contabilidade/SEEDUC apresentou o relatório do FUNDEB referente ao mês de 

abril. Na oportunidade, o Sr. Victor tirou as dúvidas dos conselheiros.  
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Por fim, a Srª Presidente informou que a próxima reunião ordinária será para 

realizar deliberações como aprovação das atas dos encontros anteriores, alteração 

do Regimento Interno, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro – TCE/RJ e etc.  

Nada mais a tratar, a Sr.ª Presidente deu por encerrada a sessão, lavrou a presente 

Ata, assinada pelos Conselheiros na folha de presença, em anexo. 

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2016. 

 

 Ana Paula da Silva Pinto Maria da Glória Ferreira dos Santos 

        Secretária                                                                            Presidente 

 

 


