
 

 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto de 2016, realizou-se nas dependências da 

Secretaria de Estado de Fazenda, 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: Maria da Glória Ferreira dos 

Santos, Ana Celeste de Vasconcelos Reis Moraes, Marco Tulio Paolino, Wagner 

Sant'anna Figueiredo, Vinicius Boechat Tinoco e os Conselheiros Suplentes: Liliane 

Figueiredo da Silva, Maria Rosa Araujo de Castro e Inês dos Santos da Silva. Registra-

se ainda a presença: Thiago Alves Mendes de Lima; Nelson Oliveira dos Santos 

Cunha; Aline de Lima Brito, representantes da Rodrigo T. Fernandes da Rocha – 

SECTI; Rosana Maria do  Nascimento Mendes – SEEDUC. 

Estavam presentes com direito a voto os Conselheiros: Maria da Glória Ferreira dos 

Santos – Pais de Alunos; Ana Celeste de Vasconcelos Reis Moraes – Executivo 

Municipal; Liliane Figueiredo da Silva – SEFAZ; Marco Tulio Paolino – CNTE; Maria 

Rosa Araújo de Castro – Poder Municipal; Wagner Sant'anna Figueiredo – Pais de 

Alunos; Vinicius Boechat Tinoco – SEPLAG; Inês dos Santos Silva – SEEDUC. Estavam 

também presentes, mas sem direito a voto: Thiago Alves Mendes de Lima – FAETEC; 

Nelson Oliveira dos Santos Cunha – FAETEC; Aline de Lima Brito – FAETEC; Rodrigo 

T. Fernandes da Rocha – SECTI; Rosana Maria do  Nascimento Mendes – SEEDUC. 

A presidente, Senhora Maria da Glória iniciou a Reunião, apresentando o ponto de 

pauta da reunião extraordinária, Descentralização de recursos do FUNDEB para a 

FAETEC e, em seguida passou a palavra à professora Rosana Maria do Nascimento 

Mendes, assessora especial da subsecretária de gestão de pessoas, que apresentou de 

forma simples e objetiva como se forma o montante de recursos destinados ao Fundo, 

os impostos arrecadados pelo Estado e o percentual dos mesmos. Esses valores são 

depositados em conta do Banco do Brasil, cujos recursos do FUNDEB destinados ao 

Estado ficam sob a responsabilidade e gestão da Secretaria de Estado de Educação. 

Esclareceu, ainda, que o Governo Federal não destina nenhum recurso ao Estado do 

Rio de Janeiro, nem aos seus municípios, assim o financiamento da educação básica, 

nas redes públicas municipais e estaduais é promovido com recursos oriundos da 

arrecadação de impostos estaduais. 

A assessora, Rosana Mendes continuou sua explanação, apresentando o conteúdo da 

Resolução conjunta, as Secretarias de Estado partícipes, quais sejam: Planejamento e 

Gestão, Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação e a Secretaria de Educação. O Plano 

de Trabalho estabelece, além do cronograma, a exigência de apresentação, por parte da 

FAETEC da listagem nominal dos professores elegíveis, ou seja, os professores que 

atuam nas turmas de Ensino Médio Técnico, concomitante, ratificada pelo ordenador 

de despesas da Instituição, considerando a destinação dos recursos do FUNDEB 

descentralizados à FAETEC, sendo sua utilização para pagamento parcial da folha de 
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pessoal, especialmente, os professores elegíveis indicados, na referida listagem 

nominal.  

Rosana Mendes concluiu sua apresentação falando sobre o zelo e cuidado na utilização 

dos recursos do FUNDEB utilizado na SEEDUC, exclusivamente, para pagamento de 

pessoal. A prestação de contas desse recurso e acompanhada por agentes externos de 

fiscalização e a aprovação de contas do Fundo compõe a prestação de contas da 

SEEDUC e, consequentemente, do ordenador de despesas. Além disso, não podemos 

perder o foco na relevância social desses recursos, os quais foram criados para garantir 

a efetividade do direito a educação. 

A Presidente do CACS FUNDEB, Maria da Glória Ferreira perguntou se ainda restava 

alguma dúvida, elogiou o encaminhamento da pauta com a devida prestação, de todos 

os esclarecimentos relativos ao tema. Em seguida solicitou manifestação de cada 

Conselheiro, sendo a descentralização de recursos do FUNDEB para a FAETEC 

aprovada por unanimidade. 

Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada, pela Senhora presidente. 


