
Ata da 51i! Sessao Ordinaria do
Conselho Social / FUNDEB - Rio
de Janeiro, realizada em 10 de
julho de 2013.

Aos dez dias do mes de julho de 2013, realizou-se nas dependencias da
Secretaria Estadual de Educa<;ao a quinquagesima primeira reuniao do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manuten<;ao e
Desenvolvimento da Educa<;ao Basica e de Valoriza<;ao dos Profissionais da
Educa<;ao do Estado do Rio de Janeiro. Presentes os Senhores Conselheiros
Delio Carneiro Marques, Joana Pimentel Meneses de Farias, Marco Antonio
Rosa Silva, Marlene Puerta Coelho, Rosemary Borges Pereira, Ana Maria da
Silva Sa, Carlos Alexandre Lima Nogueira, Gilberto Jorge da Cruz Araujo e Jane
Milan Candido. Registra-se ainda a presen<;a do Sr. Ricardo Santos da Costa,
representante da Superintendencia de Infraestrutura da SEEDUC, e a Sri!.Aline
Ribeiro, representante da Contabilidade.

Aberta a sessao, 0 Sr. Presidente concedeu a palavra a Sri!.Aline para que Fosse
apresentado relatorio de Presta<;ao de Contas do primeiro semestre de 2013,
cuja copia encontra-e em anexo.

A conselheira Sri!. Rosemary indagou sobre a oscila<;aode valores entre os
meses de janeiro e fevereiro. Em resposta, a Sri!.Aline consignou que trata de
despesa com pessoal e que as despesas ja chegam fechadas para a
contabilidade, nao tendo gerencia sobre em que foi gasto.

o Sf. Presidente destacou que encontra-se discriminado no relatorio de
Presta<;aode Contas as entradas/ saidas do FUNDEB, bem como os repass asses
para a SEEDUCe para os Municipios durante 0 primeiro semestre de 2013.

Verificou-se, tambem, no relatorio de Presta<;aode Contas uma rela<;aodo que
foi pago com 0 dinheiro recebido pela Secretaria. Observou-se que a grande
demanda e com folha de pagamento e com contribui<;ao patronal para 0

RIOPREVIDENCIA.

Em sequencia, foi indicado 0 valor recebido pelo FUNDEB em junho, a saber,
quinhentos e cinqiienta e nove milh5es de reais, dos quais trezentos e setenta
milh5es de reais foram repassados aos municipios e cento e oitenta e nove
milh5es dirigidos a SEEDUC.



Ademais, foi iniormado pela Srd.Aline as entradas que 0 Fundo obteve com os
impostos estaduais durante 0 primeiro semestre.

Face a presta<;ao de contas, a Conselheira Srd. Rosemary indagou sobre 0 que
seria pagamento de "pessoal civil" e porque existem dois empenhos para 0

RIOPREVIDENCIA. Foi esclarecido pela Sra. Aline que" pessoal civil" refere-se
aos funciomlrios contratados e as duas entradas sao em virtude de existir
necessidade de pagamentos suplementares que ocorrem ao longo do mes, ap6s
o fechamento da folha de pagamentos.

Os conselheiros questionaram 0 que seria considerado uma despesa variavel,
vez que ha referencia a tais despesas no relat6rio de empenho. A Sra. Aline
iniormou que 0 sistema de pessoal traz uma despesa fechada, de maneira que
nao tern conhecimento do que e considerado despesa variavel.

o Sr. Presidente arguiu se ferias, dupla regencia, qualifica<;aode dificil acesso,
abono permanencia e demais despesas, que sao pagas eventual mente, sao
identificadas como variaveis. 0 Conselheiro Sr. Gilberto iniormou que a
Subsecretaria de Gestao de Pessoas poderia aclarar essa situa<;ao.

Diante disso, 0 Sr. Presidente consignou que sera requisitado a Subsecretaria de
Gestao de Pessoas discrimina<;aodo que e caracterizado como despesa variavel.

A Conselheira Sra. Rosemary sugeriu que fosse encaminhado urn processo
referente a execu<;ao or<;amentaria para que 0 Fundo analisasse a titulo de
amostragem. Assim, 0 Sr. Presidente solicitou que se ficasse anotado a
recomenda<;aoe que, dependo da resposta da Subsecretaria, 0 FUNDEBvoltaria
a deliberar sobre a proposta.

Dando continuidade a pauta foi dada a palavra a Conselheira Sra. Joana,
representante da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

A Conselheira iniormou que existem duas situa<;5es diferentes a serem
analisadas. A primeira e quanto a urn desconto realizado no IPVA e no ICMS
que deveria ter sido repassado para 0 FUNDEB, nos termos do Decreto
42.516/2010. Afirmou que ha urn cronograma para 0 pagamento dos valores
remanescentes de 2004 a 2009 em cinco anos. A segunda e sobre urn processo
sobre as contas de gestao. As iniorma<;5es foram encaminhadas ao TCE,
restando, ainda, a necessidade de urn levantamento das entradas de impostos
transferido para 0 FUNDEB que sera comparado com as iniorma<;5es
registradas no SIAFEM. Asseverou a Conselheira Srd.Joana que tal iniorma<;ao
foi encaminhada ao Ministerio Publico.



o Sr. Presidente garantiu que as informa<;5es apresentadas pela Secretaria de
Fazenda serao adicionadas aos oficios encaminhados ao Tribunal de Constas
Estadual e ao Ministerio Publico.

A pedido foi retomado 0 tema de presta<;ao de contas, a conselheira Srrl.
Rosemary solicitou que fosse chamado, para a proxima reuniao, 0 setor
responsavel pelos projetosj servi<;os que gastou nove milh5es do or<;amento
para que 0 Fundo tivesse conhecimento dos projetos que foram realizados.

Sendo assim, 0 Sr. Presidente afirmou que ira encaminhar um email aSra.Aline.
solicitando maiores esclarecimentos e no proximo mes, se for 0 caso, sera
retomado a discussao.

o terceiro tema da pauta foi a indaga<;ao realizada pelo Dep. Est. Comte
Bittencourt acerca da obras emergenciais realizadas na regiao serrana do Rio de
Janeiro apos 0 desastre climatico de 2011.

Na sequencia, 0 Conselheiro Sr. Carlos Alexandre informou que a Resolu<;aon°
18 foi elaborada seis meses apos a ocorrencia da tragedia, de forma que grande
parte das obras emergenciais ja tinha sido efetivamente realizada, visto que as
escolas nao poderiam deixar de funcionar.

Apos a Resolu<;aosupracitada foram repass ados a Empresa de Obras Publicas -
EMOP R$ 23.000.000,00(vinte e tres milh5es de reais) para executar as a<;5esna
regiao serrana. Desse total, R$ 12.000.000,00(doze milh5es) foram efetivamente
utilizados e 0 restante foi devolvido a SEEDUC, 0 que pode ser comprovado
por extratos.

Alem disso, esse dinheiro foi direcionado apenas para emergencias. Assim, a
SEEDUC foi ate Brasilia conversar com FNDE, pois essa Secretaria e a EMOP
entendiam que, pelo seu carater emergencial, legalmente, nao se poderia
utilizar essa verba em 2013.

Em visita ao FNDE, a Sro. Presidente do Fundo concordou com a
impossibilidade de utiliza<;aodessa verba. Assim, foi sugerido que a verba nao
utilizada fosse devolvida ao Governo Federal, pois nao pode utilizar uma verba
emergencial disponibilizada para 2011 no ana de 2013.

Consignou 0 Conselheiro Sr. Carlos Alexandre que havera uma reuniao com 0

Secretario e com 0 Presidente da EMOP, Sr. Icaro, a fim de definir sobre a
devolu<;aodo dinheiro nao utilizado.



o Conselheiro informou, ainda, que foram realizadas visitas a algumas escolas
da Regiao Serrana junto com a EMOP, e que esta empresa ira comprovar em
que foram utilizados os recursos. A Empresa de Obras realizara uma linha do
tempo com todas as verbas gastas para responder ao TCU e sua defesa sera
encaminhada ao Fundo para ciencia.

Nesse interim, os conselheiros indagaram 0 envio dos 23 milh6es a EMOP,
porquanto 0 Conselho nao tinha conhecimento das obras realizadas.

Por fim, passou-se ao quarto, e ultimo, tema da pauta.

Nesta oportunidade, levantou-se a questao de existir urn auditor para analisar
os documentos antes de urn parecer do Conselho, devido as duvidas arguidas
frente a apresenta,ao das presta,6es de contas. Alem disso, os conselheiros
solicitaram que constasse em Ata que nao havia conhecimento do Conselho
sobre os valores encaminhados a EMOP.

Nada mais a tratar, 0 Senhor Presidente deu por encerrada a sessao, lavrou a
presente Ata, assinada pelos Conselheiros na folha de presen,a, em anexo.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2013.

Marco Antonio Rosa Silva
Presidente


