
 

 

Aos oito dias do mês de junho de 2016, realizou-se nas dependências da Secretaria 

de Estado da Fazenda, octogésima 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: Ana Celeste de 

Vasconcelos Reis Moraes, Creusa Mattoso de Almeida, Ana Paula Peçanha de 

Araújo Lima, Maria da Glória Ferreira dos Santos e Vinicius Boechat Tinoco.  

Aberta a sessão, A Presidente do CACS-FUNDEB, Sra. Maria da Glória Ferreira 

dos Santos, apresentou expediente oriundo do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro – TCE/RJ, referente às Contas do Governo no ano de 2015, o qual 

encaminhava Determinação nº45, solicitando a alteração do Regimento Interno do 

Conselho para que as próximas prestações de contas do FUNDEB sejam aprovadas 

com, no mínimo, 2/3 dos seus membros.   

Após a Secretária do Conselho, Srtª Ana Paula Pinto, ler a referida determinação, a 

Sra. Presidente perguntou se a Chefia de Gabinete/SEEDUC já enviou ofício para 

as instituições com assento no CACS-FUNDEB, solicitando a presença dos 

conselheiros faltosos nos próximos encontros ou a substituição dos mesmos, a fim 

de não prejudicar o trabalho do Conselho e assim,  atender a determinação do 

Tribunal de Contas. A secretária Ana Paula Pinto informou que os expedientes 

ainda não foram enviados devido à ocupação da sede da Secretaria de Estado de 

Educação por manifestantes, o que impossibilita o andamento dos trabalhos.  

A conselheira Creusa Mattoso sugeriu que, quando as atividades da Secretaria 

forem retomadas, os ofícios sejam remetidos com cópia da determinação do 

TCE/RJ em anexo. A conselheira Ana Paula Peçanha sugeriu que conste dos 

referidos expedientes, prazo para resposta e que seja enviado ofício também ao 

Ministério Público Federal do Rio de Janeiro – MPF, solicitando auxílio para que as 

instituições atendam o Conselho dentro do prazo estabelecido.  

Em seguida, o novo representante da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG, Sr. Vinicius Boechat Tinoco, informou que a Secretaria já enviou 

ofício para Chefia de Gabinete/SEEDUC, solicitando a substituição dos então 

representantes Elaine Maria da Cunha Peres (titular) e Marcos Vinícius Ferreira de 

Godoy (suplente) no Conselho. A secretária Ana Paula Pinto esclareceu que a 

Chefia de Gabinete recebeu o expediente, que já foi acostado ao processo de 

nomeação dos membros do CACS-FUNDEB e analisado pela Assessoria 

Jurídica/SEEDUC. A Srta. Ana Paula ainda esclareceu que, assim que a SEEDUC 
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for desocupada e as rotinas voltarem ao normal, o administrativo seguirá para 

Casa Civil para publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  

Por fim, a Srª Presidente informou que a próxima reunião terá como pauta a 

alteração do Regimento Interno, a fim de atender a determinação da Egrégia Corte 

de Contas.  

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, 08 de junho de 2016. 

 

 Ana Paula da Silva Pinto Maria da Glória Ferreira dos Santos 

        Secretária                                                                            Presidente 

 

 


