
A ta da 53a Sessao Ordinaria do

Conselho Social / FUNDEB - Rio de
Janeiro, realizada em 11 de setembro
de 2013.

Aos onze dias do mes de setembro de 2013, realizou-se nas dependencias da Secreta ria
Estadual de Educa<;ao a quinquagesima terceira reuniao do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Funda de Manuten<;ao e Desenvolvimenta da
Educa<;:aaBasica e de Valoriza<;ao dos Profissionais da Educa<;ao do Estado do Rio de
Janeiro. Presentes os Senhores Conselheiros Titulares: Delio Carneiro Marques, Joana
Pimentel Meneses de Farias, Marco Antonio Rosa Silva, Marlene Puerta Coelho,
Rosemary Borges Pereira e Conselheiros Suplentes: Carlos Alexandre Lima Nogueira e
Ana Maria da Silva Sa. Registra-se, ainda, a presen<;a da Sra. Aline Ribeiro,
representante da Contabilidade, do Sr. Fernando Kaczelnik, gestor publico do Plano de
A<;6es Articuladas da SEEDUC e do Sr. Roberto de Carvalho de Azevedo,
representante da Superintendencia das Regionais Administrativas.

Aberta a sessao, 0 Sr. Presidente concedeu a palavra a Sra. Aline para que esclarecesse
os questionamentos realizados na ultima reuniao acerca das Presta<;:oes de Contas.
Consignou, a representante da Contabilidade, que respondeu, via email, os
questionamentos levantados pela Conselheira Creuza sobre as diferen<;as de valares
entre os sistemas SIG x SIAFEM nos anos de 2008, 2009, 2011 e 2012, sendo
comprovado, assim, que nao ocorreu nenhuma divergencia financeira durante a
periodo. Ademais, apresentou 0 relatorio de agosto de 2013 e informou que os recursos
recebidos pela Secretaria nesse mes foram insuficientes, sendo necessario aguardar a
entrada de recursos do mes de setembro.

Logo apos, 0 Sr. Presidente apresentou as minutas de oficio a serem encarninhadas ao
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Contas do Estado e ao
Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro, que foram aprovadas pelos
Conselheiros.

Em continuidade a pauta, 0 Sr. Fernando, atual gestor do Plano de A<;oesArticuladas
da SEEDUC (PAR/SEEDUq, foi convidado a fornecer maiores informa<;6es sobre os
projetos (objetivos, fases de execu<;ao e etc.) que contam com repasses de verbas do
MEC/ FNDE e demandam parecer do Conselho.

o Sr. Fernando esclareceu que 0 Plano de A<;:6esArticuladas e urn projeto quadrienal,
que esta passando por urn momenta de atualiza<;ao na Secretaria de Estado de
Educa<;ao com altera<;6es em suas suba<;6es, para que se adequem as atuais
necessidades.

Afirmou que perante 0 FNDE 0 gestou deve prestar contas, por meia de urn Termo de
Comprornisso, ao final do Contrato ou ate 60 dias apos a entrega em caso de compras



de bens. lnformou, ainda, que no momenta de prestar contas ao MEC/ FNDE ira,
tambem, apresentar 0 relat6rio urn mes antes ao Conselho para que ele possa apreciar.

Ap6s, 0 gestor Fernando explicou detalhadamente como funciona como os recurs os do
PAR sao utilizados e quais as a<;:6essao permitidas com os recurs os recebidos pelo
MEC/FNDE, tais como compra de produtos e servi<;:os.Ademais, esclareceu como se
estrutura 0 Termo de Compromisso.

o Sr. Presidente arguiu ao gestor se a Secretaria possui 0 "Programa Pro Jovem
Urbano" e, em caso afirmativo, se ele po de ser financiado pelo PAR. 0 que sera
verificado e informado na pr6xima oportunidade.

Alem dis so, 0 gestor afirmou que atualmente no PAR estao em andamentos compras
de produtos (mobilicirios, tablets, ventiladores e computador interativo) e servi<;:osde
forma<;:aode servidores e seminarios.

Outrossim, registrou que a EMOP eneaminhou oHeio a SEEDUC eonsignando que nao
ira realizar mais obras com recursos federais ate que exista previa aprova<;:ao teenica do
Tribunal de Contas da Uniao. Tal fato inviabiliza que recursos do PAR sejarn utilizados
para obra.

Logo em seguida, 0 Sr. Presidente perguntou ao Conselheiro Carlos Alexandre sobre a
situa<;:ao do Colegio Manuel Bandeira situ ado em Duque de Caxias. Em resposta, 0

Conselheiro destacou que foi realizado urn estudo em 2010/2011 sobre 0 estado fisico
de toda a rede estadual e foi estabelecida uma classifica<;:aotecnica com indicadores de
pessirno a 6timo, sendo priorizadas as unidades as piores indica<;:6es. Assim, ira
verificar as a<;:6esprevistas para 0 Colegio e sublinhou as interven<;:6es realizadas em
Duque de Caxias reeenternente.

Prosseguindo, 0 Presidente eoneedeu a palavra ao Conselheiro Delio. Nesse interim,
sugeriu que fosse realizada uma avalia<;:ao do Evento do Semina rio do Ministerio
Publico do Estado do Rio de Janeiro sobre Controle Social da Educa<;:ao.

o Conselheiro iniciou sua exposi<;:ao observando que a participa<;:ao no Evento do
Ministerio Publico foi uma nova experieneia. Asseverou a pouca presen<;:a de pais de
alunos no seminario. Protestou contra 0 deseredito para os Conselhos Sociais e a falta
de estrutura do FUNDEB e propos que seja encaminhado urn oHeio ao Executivo
propondo que no pr6ximo Plano Plurianual seja disponibilizada uma verba para os
referidos Conselhos. Outrossim, levantou a questao de que a Sociedade Civil deve ser
rnais estirnulada a participar das atividades do Conselho.

Retornando a palavra, 0 Sr. Presidente eoneordou com as observa<;:6es realizadas pelo
Conselheiro Delio. Registrou que 0 Conselho tern avan<;:adoe atualmente e urn dos sete
estados da federa<;:ao com 0 cadastro regular perante 0 FNDE. Esclareceu que foi



elaborada uma legislacao interna para que fosse incentivada a maior participacao da
sociedade.

Frente as considera<;:oes,0 Sr. Presidente afirmou que 0 espa<;:odo Conselho deve ser a
rede mundiaI de computadores, pois as suas acoes podem ser disponiveis a qualquer,
pessoa em qualquer lugar, como tern sido feito realizado pelo FUNDEB. Alem disso,
registrou que pessoalmente nao ve com bons olhos que 0 Conselho receba verbas, 0

que pode ser feito e tentar alguma forma diminuir os gastos despendidos pelos
conselheiros.

A Conselheira Rosemary solicitou que 0 Conselho do FUNDEB elabore urn oficio a
Secretaria Ceral do Conselho EstaduaI de Educacao nomeando urn suplente a sua
vaga. Sugeriu, tambem, que as reunioes do Conselho tossem realizadas em predio do
Estado situado no Centro do Rio de Janeiro e que 0 Conselho do FUNBED,0 Conselho
de Alimenta<;:aoEscolar e 0 Conselho Estadual de Educa<;:aofossem reunidos em urn
mesmo espa<;:o.

Por fim, foi solicitado que os Conselheiros que trabalhem no predio da Secretaria de
Estado de Educa<;:aoestejam na sala de reuniao as 15h e que seja disponibilizada uma
lista com 0 nome dos Conselheiros para que se facilite 0 acesso.

Nada mais havendo a tratar, 0 Senhor Presidente deu por encerrada a sessao, e
para constar, eu, Cibeli Ambrosio, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim,
pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros na folha de presen<;:a,em anexo.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2013.

Marco AntOnio Rosa Silva Cibeli Ambrosio

PRESIDENTE SECRETARIA


