
A ta da 54a Sessao Ordinaria do
Conselho Social j FUNDEB - Rio de
Janeiro, realizada em 09 de
outubrode 2013.

Aos nove dias do mes de outubro de 2013, realizou-se nas dependencias da Secretaria
Estadual de Educa<;ao a quinquagesima quartareuniao 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 ConselheirosTitulares: Delio Carneiro Marques, Joana
Pimentel Meneses de Farias, Marco Antonio Rosa Silva, Marlene Puerta Coelho,
Ricardo Santos da Costa e Zaqueu Soares Ribeiro e Conselheiro Suplente:Carlos
Alexandre Lima Nogueira. Registra-se, ainda, a presen<;a da Sra. Aline Ribeiro,
representante da Contabilidade, da Sra. Mirian de Fatima Rodrigues Motta e da Sra.
Luciana Magalhaes Comes, representante da Superintendencia das Regionais
Administrativas.

Aberta a sessao, 0 Sr. Presidente concedeu a palavra a Sra. Aline para que fosse
apresentado 0 Relat6rio de Presta<;ao de Contas. Ademais, retomou os
questionamentos levantados pela Conselheira Creuza sobre as diferen<;as de valores
entre os do SIC x SIAFEM nos anos de 2008, 2009, 2011 e 2012. A Sra. Aline esclareceu
todas as duvidas suscitadas pela Conselheira e assegurou que existe uma diferen<;a na
estrutura<;ao dos sistemas, entretanto, isso nao implica em divergencia finance ira
durante 0 perfodo analisado.

Em continuidade a pautaforam apresentados os seguintes documentos para a
aprova<;ao do Conselho: Ata da 52a Sessao Ordinaria, Relat6rio de Visita ao Colegio
Estadual Prefeito Mendes de Moraes e Oficio a ser encaminhado a Chefia de Cabinete
da Secretaria de Estado de Educa<;ao apontando as situa<;6es observadas na visita
realizada, sendo todos os documentos aprovados pelos Conselheiros.

Prosseguindo, os Conselheiros agendaram a pr6xima visita para Colegio Estadual
Chico Anysio, situado na TijucajRJ, no dia 24 de outubro de 2013, as 10h:30m.
Registrou 0 Sr. Presidente que a unidade escolar foi escolhida pela proposta
pedag6gica diferenciada que utiliza.

o Conselheiro Carlos Alexandre esclareceu que este Colegio possui 0 Programa Dupla
Escola, no qual 0 aluno permanece na escola em tempo integral e conta com cursos de
forma<;ao profissional e linguas estrangeiras.

Frcnte as considera<;6es, os Conselheiros solicitaram aos representantes da Secreta ria

de Estado de Educa<;ao que fosse designado urn representante da area pedag6gica para
acompanha-Ios na visita a fim de melhor explicar a proposta da dupla escola.



Logo ap6s 0 Sr.Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro Delio. Ao iniciar sua
exposic;ao 0 Conselheiro arguiu aos representantes da Secretaria de Estado de
Educac;aosobre 0 Programa Dupla Escola.

Nessa oportunidadeos representantes da Secretaria de Estado de Educac;aoinformaram
que 0 projeto ja existe e afirmaram que antes de ser implantado existe um estudo de
demand a, realizado pelo setor pedag6gico,com 0 objetivo de garantir que 0 programa
seja adequado a realidade local.

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, 09 de outubro de 2013.
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