
 

 

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

de Estado da Fazenda, octogésima primeira 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, Ana Paula Peçanha de Araújo Lima,  Creusa Mattoso de 

Almeida, Maria da Glória Ferreira dos Santos, Niverton Antunes e Wagner 

Sant’Anna Figueiredo.  

Registra-se que o representante do setor de contabilidade COSEC/SEEDUC não 

compareceu à reunião. 

Aberta a sessão, a reunião tinha como pauta a alteração do Regimento Interno do 

Conselho, a fim de atender a Determinação nº 45 do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro – TCE/RJ, o qual determina que as próximas prestações de 

contas do FUNDEB sejam aprovadas com, no mínimo, 2/3 dos seus membros. 

Contudo, durante o encontro, foi verificado que não foi atingido o quórum 

mínimo para realizar a referida alteração. 

Diante disto, a Senhora Presidente do CACS-FUNDEB, Sr.ª Maria da Glória, pediu 

à Secretária do Conselho, Srta. Ana Paula Pinto, que elaborasse minuta de ofício 

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

conselheiros faltosos nos próximos encontros ou a substituição dos mesmos.  

Logo após, a Sr.ª Presidente solicitou à secretária do Conselho e-mail do atual 

Secretário de Educação, Sr. Wagner Victer, a fim de marcar uma reunião sobre 

situação da servidora Ana Paula Pinto.  

Em prosseguimento, a conselheira Creuza, representante da Secretaria de Fazenda,  

sugeriu que o Conselho convide para a próxima reunião ordinária, o gestor 

responsável por acompanhar a execução do FUNDEB a fim de esclarecer dúvidas 

sobre o Fundo. A representante da SEEDUC, Sra. Ana Paula Peçanha, também 

sugeriu que fosse convidada a Subsecretária de Gestão de Pessoas – 

SUBGP/SEEDUC, Sra. Claudia Raybolt. Ambas as sugestões foram acatadas pelos 

membros presentes.  
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Conselho Social / FUNDEB – 
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Por fim, ficou determinado que a próxima reunião será realizada no dia 03 de 

agosto, na sede da Secretaria de Estado da Fazenda, tendo em vista o período de 

férias da secretária do Conselho e da conselheira Ana Paula Peçanha, além da 

realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro.  

 

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 

 

 


