
 

 

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

Estado de Educação reunião extraordinária 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, Maria da Glória Ferreira dos Santos e os 

Conselheiros Suplentes: Lysbeth Maria Cantuária Libonati e Maria Rosa Araujo de 

Castro.  

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 Presidente do 

CACS-FUNDEB/RJ.   

Aberta a sessão, os conselheiros presentes sentiram a necessidade de obter maiores 

informações sobre a execução do referido Programa. Diante disto, os servidores da 

SEEDUC/RJ: Sra. Rosana Mendes gestora do PEJA; Sra. Loraine Santos, Assessora 

Técnica da Superintendência de Orçamento e Finanças/SEEDUC e Sr. Augusto Baliú, 

gestor do Plano de Ações Articuladas – PAR, compareceram a reunião para esclarecer 

ao conselheiros as dúvidas quanto a execução do PEJA.  

Após isto, o Sr. Niverton Antunes tentou, por diversas vezes, acessar o Sistema de 

Gestão de Conselhos – SIGECON para o Conselho analisar a referida Prestação de 

Contas e emitir parecer conclusivo, porém sem sucesso. Registra-se que foram 

realizados diversos contatos telefônicos com a Central de Atendimento do FNDE, 

porém, mesmo após a orientação dos atendentes, o Sr. Niverton não conseguiu 

realizar o login no SIGECON. Sendo assim, o envio do parecer conclusivo ficou para a 

próxima reunião ordinária, previamente agendada para o dia 13 de abril do ano 

corrente.  

Outrossim, os conselheiros solicitaram cópia dos extrato bancário da entrada do 

recurso e o saldo do PEJA em 31 de dezembro de 2013 a fim de fundamentar o 

parecer do Conselho. A Srta. Ana Paula Pinto, Secretária do CACS-FUNDEB e 

representante da Chefia de Gabinete/SEEDUC ficou de levantar as informações junto 

as áreas técnicas da Pasta.  

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

Presidente do Conselho, tendo em vista a renúncia expressa do conselheiro Niverton 

Antunes, na última reunião ordinária. 

Ata da Sessão Extraordinária 

Ordinária do Conselho Social / 

FUNDEB – Rio de Janeiro, realizada 

em 11 de abril de 2016.  

 

 

 



Os membros presentes elegeram Maria Glória Ferreira dos Santos, representante dos 

Pais de Alunos da Educação Básica, como nova Presidente do Conselho, 

permanecendo a conselheira Ana Celeste de Vasconcellos Reis Moraes como vice-

presidente, que não estava presente na sessão. Nada mais a tratar, a sessão foi 

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

anexo. 

 

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2016. 

 

 


